
รายงานการควบคุมภายใน 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

อ าเภอสีคิว้  

จังหวัดนครราชสีมา 



คํานํา 
ดวยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561หมวด4การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ 

มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกรตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยใหถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ใชใน
การบริหารจัดการเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถใหหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหเปนไปตามนัยพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ่ จึงดําเนินการจัดทํานโยบายการบริหารความ
เสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ่ ขึ้นและเพ่ือใหขาราชการ 
พนักงานงานจาง องคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ่ สามารถนําไปใชในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติ
หรือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ซึ่งสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ่ ไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ให
สามารถปฏิบัติงานใน “งานบริการงานหลักท่ีมีความสําคัญ” ไดอยางตอเนื่อง เปนระบบ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 

 

 

                                                                หนวยตรวจสอบภายใน  

องคการบริหารสวนตําบลวังโรงใหญ่ 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
เรื่อง  นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการด าเนินการตามมาตรฐาน 

การควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ  
------------------------------------------ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจ าทุกปี    เพ่ือให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
รูปธรรม  โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   จึงได้ก าหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

1.  ส านัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงตาม
อ านาจ หน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ   

2. ก าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ 
3.  ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ  โดยมีการจัดการและด าเนินการ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 
4.  ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน 

ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5.  ให้มีการน าเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือ

การบริหารจัดการที่ดี 
วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
1. เพื่อให้เทศบาลมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ  สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือ

ลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ควบคุม และตรวจสอบ
ได ้

2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฎิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ 

องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ 
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบ อาทิเช่น ตกลง

ร่วมกันในกรอบและวิธีการที่จะน าไปใช้  จัดท าค าสั่งผู้ รับผิดชอบ  ให้ความรู้  ด าเนินการตามกระบวนการ
จัดการความเสี่ยง  ติดตามและประเมินผล  จัดท ารายงาน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.  ส านัก/กอง มีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ 
2.  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  รับทราบประกาศนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 
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3.  วิเคราะห์กระบวนการ กิจกรรม โครงการ ที่สนับสนุนให้ส านัก/กองด าเนินงาน บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ 
4.  ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
5.  ก าหนดมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสู สูงมาก  โดยใช้หลักวิธี(การหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยง  การลดความสูญเสีย  การรับความเสี่ยงไว้เอง  และการถ่ายโอนความเสี่ยง) 
6.  การด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตามมาตรการที่ก าหนด 
7.  ติดตามผลความเสี่ยง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค  และทบทวนปรับปรุงการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  
8.  รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอผู้บริหาร และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562 
 
 

 

 (นายพินิจ      โพธิ์ชะอุ่ม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ที่ 272/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

                                              ------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน   และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล   บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  รายงานผู้ก ากับดูแล  ภายใน  90  วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความเรียบ 
ร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่
ดังต่อไปนี้  
  (1)  นางศิริพร    สินธนานิธิ       หวัหน้าส านักปลัด          ประธานกรรมการ 

(2)  นายเชิดชาย  โตจันทึก         นักวิชาการเกษตรช านาญการ            กรรมการ 
(3)  นายณภัทร  เตชะตนัย        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 
(4)  นางสาวคณิตา ดวงจันทร์        นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ        กรรมการ 
(5)  นางสาวสายพิณ โมมขุนทด       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ 
 (5)  นายจักรี  กรรณลา         นิติกรช านาญการ          กรรมการ 
 (6)  นางสาวสุวรรณี      พิมพาเรือ        ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ     กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการ 

ควบคุมภายในของส านักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักงานปลัดทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
สั่ง ณ วันที่  24  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

(นายพินิจ    โพธิ์ชะอุ่ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 



 
 
 

                                                               
ค าสั่งองค์การบริการส่วนต าบลแม่กรณ์ 

ที ่ 637/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

…………………………………………………… 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตาแม่กรณ์  ได้ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  อาศัยอ านาจ 

ตามความในมาตรา  79   แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561   ให้หน่วยของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง    โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์  ที่กระทรวงการคลังก าหนด   ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   พ.ศ. 2561 ” ไว้แล้วนั้น 
ให้ส านัก/กอง  ติดตามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ ์   เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงให้เหมะสมกับสภาพแวด 
ล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด พร้อมจัดส่ง
รายงานการติดตามประเมินผล  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กรณ ์   

เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน  ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  คือ  นายชลิต  สมรูป  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่  นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน  เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินการควบคุม
ภายใน  ของหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ ์ ต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
สั่ง ณ วันที่   1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 
 
 

(นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 



  
 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังโรวงใหญ่ 
ที ่ 268/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
 

************************************** 
 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายใน เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544  มีผลใช้บังคับ  และ
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภาย 
ใน พ.ศ. 2544  และเพ่ือให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ด าเนินการ 
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  จึงขอ
แต่งตั้ง  นางสาวสุกัญญา  พรมทอง  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ
งานตรวจสอบภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ โดยมีหน้าที่  ดังนี้ 

1. มีหน้าที่   ก าหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายใน   ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  
ควบคุมก ากับดูแล ชี้แจง  แนะน า ให้ส านัก  จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้อง  ได้มาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. ตอบปัญหา  ชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  
ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง  เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานตรวจสอบภายใน  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่   24   เดือนธันวาคม   พ.ศ.  2562 
 

 
 

(นายพินิจ  โพธิ์ชะอุ่ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 



 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ที่  271/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการบควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

                                       ------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล  บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด    

 เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ดังต่อไปนี้  
  1.  นางสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธาน 
               กรรมการ 
 2.  นางศิริพร   สินธนานิธ ิ   หัวหน้าส านักงานปลัด  เป็น    กรรมการ 
 3.  นางสายชล  เกิดจนัทึก   ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็น  กรรมการ 
 4.  นายวีรวิชญ ์  สงสันเทียะ   ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ 
 5.  นางสสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
      รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯเป็น กรรมการ 
 6.  นายณภัทร  เตชะตนัย   นักทรัพยากรบุคคลฯ  เป็น กรรมการ 
 7.  นางสาวสายพิณ  โมมขุนทด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็น กรรมการ 
 8.  นายจักรี   กรรณลา    นิติกรฯ     เป็น กรรมการ 
 9.  นางสาวสุกัญญา     พรมทอง   นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  เป็น กรรมการและ                                                                                

เลขานุการ 
 
 ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่  

1.  อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
2.  ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรง

ใหญ ่
3.  รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง  และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน  ในภาพรวมขององค์การ  

บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
4.  ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด 
5.  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)  ให้คณะกรรมการฯ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ต่อนายกองค์การบริหาร



ส่วนต าบลวังโรงใหญ่ เพ่ือพิจารณาลงนาม  และจัดส่งให้นายอ าเภอสีคิ้วภายใน  90  วัน  นับแต่วันสิ้นปี 
งบประมาณ 

การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   ดังต่อไปนี้ 

 
1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) เป็น 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน  ส าหรับหน่วยงาของรัฐ  ข้อ  9  และข้อ  10 วรรคสาม 

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ  ปค. 4)  เป็นแบบรายงานการ 
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็น 
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผล  การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 4.  ให้เลขานุการคณะกรรมาการ ฯ  ติดตามเร่งรัด ส านัก/กอง  จัดส่งรายงาน ฯ  ตามก าหนดโดย
เคร่งครัด  กรณีมีปัญหาอุปสรรค  ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ทราบโดยด่วน 
 5.  ให้คณะกรรมการ ฯ  เป็นผู้ด าเนินประสานการด าเนินงานเป็นที่ปรึกษา  เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ส านัก/กอง  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2562 

 
สั่ง ณ วันที่   24  เดือน  ธนวาคม  พ.ศ.  2562 

                                                       
 
 
 

(นายพินิจ  โพธิ์ชอุ่ม ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

  



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ที่  273/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ประจ าปีงบประมาณ  2563 

                                              ------------------------------------------- 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา  79  บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน  และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล  บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดรายงานผู้ก ากับดูแล  ภายใน  90  วัน  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 

 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล   ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ดังต่อไปนี้  

(1)  นางสายชล  เกิดจันทึก ผู้อ านวยการกองคลัง          ประธานกรรมการ 
(2)  นางสาวสุกัญญา       พรมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ      กรรมการ 
(3)  นางสาวจีรนันท์       คุ้มกระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน      กรรมการ 
(4)  นายวัลลภ        จอมเกาะ     เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน               กรรมการ 
(5)  นางสุวิมล  ชมพัฒน์     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        กรรมการ 
(6)  นางพรทิพย์       ทาจันทึก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรรมการ/เลขานุการ 

  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของกองคลัง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง   และบรรลุวัตถุประสงค์   ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ต่อไป 
 

ทั้งนี้ตัง้แต่วันที่  24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 

สั่ง ณ วันที่   24  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายพินิจ   โพธิ์ชะอุ่ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ที่ 274 /256๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ  256๓ 

                                             -------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด   เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง   และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล   บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการ
รายงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  รายงานผู้ก ากับดูแล  ภายใน  90 วัน  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ  นั้น 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง  ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ดังต่อไปนี้  

  (1)  นายวีรวิชญ์  สงสันเทียะ     ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ประธานกรรมการ 

(2)  นายสุรชัย คุ้มกระโทก นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
 กรรมการ 
          (๓)  นายอดุลย์ เนตรสูงเนิน ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  

 กรรมการ 
(๔)  นายนฤพนธิ์ น้อยเภา ผู้ช่วยนายช่างโยธา      กรรมการ 
(๕)  นายสุรเดช พรมมา          ผู้ช่วยนายช่างโยธา      กรรมการ 
(๖)  นางกุหลาบ      เนตรสูงเนิน     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

  กรรมการ/เลขานุการ 
 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของกองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองช่างทราบ  เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงค์  ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ต่อไป 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 256๒ 
 

สั่ง ณ วันที่  24 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  256๒ 
 



 
(นายพินิจ   โพธิ์ชะอุ่ม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์แม่กรณ์ 
ที่  564/2561 

เรื่อง  ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  ภายในส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

 
************************************** 

 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 (และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับ ข๎อ 4 แหํงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบํงสํวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบลและ
กิจการ  อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  
เกี่ยวกับก าหนดกองหรือสํวนราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต. จังหวัดเชียงราย) ข๎อ 9 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2545 ประกอบหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต. ดํวนที่สุด  ที่  มท 0809.1/ว 154  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545  และมติคณะกรรมการพนักงาน
สํวนต าบลจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2546  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 จึงประกาศก าหนด
โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ และแตํงตั้งพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างทั่วไป  ให๎ปฏิบัติหน๎าที่รับผิดชอบ
งานในสํวนราชการภายในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  ดังนี้ 
 
1.  ส านักงานปลัด 

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
      มอบหมายให๎  นายชลิต  สมรูป   ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด  เลขท่ีต าแหนํง   12-3-01-
2101-001   เป็นหวัหน๎าผูร๎ับผิดชอบ  โดยมี  นางสาววลิาวัณย์   เดชะค าแกํน  ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไป 
ช านาญการ เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-3101-001  ท าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย รักษาการหัวหน๎างาน  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  และมีพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างทุกต าแหนํง  ในสังกัดเป็น
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา   ท าหน๎าที่รักษาการหัวหน๎าส านักงานปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
ควบคุมตรวจสอบการท างานและแก๎ไขปัญหา ข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงานตําง ๆ ของพนักงานสํวนต าบลและ
ลูกจ๎างของส านักงานปลัด อบต.แมํกรณ์  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารงานบุคคล  ของ
พนักงานสํวนต าบลแมํกรณ์  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของสํวนอ่ืน ๆ  ควบคุมดูแล และ
รับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  งานการพัฒนาบุคลากร  เชํน  การ
ฝึกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างประจ าของ อบต.แมํกรณ์  งานการพาณิชย์  งาน
รัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์  งานอ่ืน ๆที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย   ให๎เป็นหน๎าที่ของสํวนราชการใด 
ในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์โดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํกรณ์   ให๎เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการ ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลแมํกรณ ์ โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 
 



 1.1   งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.  นายอมร  ประพัศรางค์  ต าแหนํง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-
3102-001   มีหน๎าที่ดังนี้ 
  1.  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 

2.  งานบรรจุ แตํงตั้ง โอนย๎าย และเลื่อนระดับ 
3.  งานสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  
4.  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล   
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
5.  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
6.  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
7.  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหนํงและอัตราก าลัง 
8.  งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาตํอ กาขอรับ 
ทุนการศึกษา 
9.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  การให๎บ าเหน็จ 
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
10. งานสวัสดิการพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง 
11. งานการลาพักผํอนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
12. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู๎ท าคุณประโยชน์ 
13. โครงการถํายโอน 
14. งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 1.2   งานบริหารงานทั่วไป 
  1.  นางสาววิลาวัณย์   เดชะค าแกํน   ต าแหนํง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     เลขที่ต าแหนํง  
12-3-01-3101-001  มีหน๎าที่ดังนี้ 

  1. ควบคุมการจัดการงานตําง ๆ หลายด๎าน  เชํน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจํายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข๎อมูล 
สถิติ  งานสัญญา  เป็นต๎น 
   2. ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เชํน  รําง  โต๎ตอบหนังสือ  เตรียมเรื่องและเตรียม 
การส าหรับประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่น  ๆ  

3. ท าเรื่องติดตํอกับหนํวยงานและบุคคลตําง ๆ  
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน๎าสํวนราชการ 

  5.  เสนอข๎อมูลในการจัดประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์รํวมกับฝุาย 
ปกครองสํวนราชการและกลุํมตํางๆภายในต าบลแมํกรณ์ 

6. งานพิมพ์เอกสารที่เก่ียวข๎องกับงานบริหารงานทั่วไป 
  7.  งานจัดเก็บหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎องกับงานบริหารงานทั่วไป 

8.  งานรับ-สํง หนังสือราชการที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติราชการ 
  9.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   งานธุรการ   งานสารบรรณ   และงานบันทึกข๎อมูลตํางๆ 
   10. งานเกี่ยวกับการรับ – สํง   หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทตํางๆ 
   11. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม   สัมมนาตํางๆ 
  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 



  2.    นางจิราพร  กิจพิทักษ์   ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-
4101-001  โดยมีหน๎าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   งานธุรการ   งานสารบรรณ  และงานบันทึกข๎อมูลตําง ๆ 
   2.  งานเกี่ยวกับการรับ – สํง  หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทตําง ๆ 
   3.  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม   สัมมนาตําง ๆ 
  4.  การลงทะเบียนรับ -  สํง   หนังสือราชการประจ าวันและน าเรื่องเสนอ 

5.  จัดแยกหนังสือ เอกสาร ให๎แตํละสํวน และแจ๎งก าหนดการเข๎าประชุม / สัมมนา  ให๎แกํผู๎ที่ 
เกี่ยวข๎องรับทราบ 

6.  พิมพ์  บันทึกข๎อมูล หนังสือราชการ เอกสาร ประจ าวัน 
7.  งานควบคุมทะเบียนการใช๎ และดูแลเครื่องใช๎ส านักงาน  คือ  เครื่องถํายเอกสาร   เครื่อง  

โทรสาร  เครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน 
  8.   ควบคุมการรับ-จํายวัสดุส านักงาน ประจ าวันของส านักปลัด 

9.  จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที่การประชุม สัมมนาตําง ๆ 
   10.   งานติดตํอสื่อสาร อ านวยความสะดวก 
    11.   งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย   
  1.3  งานนโยบายและแผน 

 1.  นางเมธาพร  พรมปัญญา  ต าแหนํง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหนํง   
12-3-01-3103-001  โดยมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในเรื่อง   ดังนี้ 

1. งานประชาคมหมูํบ๎าน ในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหา  ความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ 
และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิน่สี่ปีขององค์การบริหารสํวน
ต าบลแมํกรณ์ 

2. งานทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  และ 
รายงานตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  

3.  งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีและรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์ 
  4.   งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย (เพ่ิมเติม) และรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์     
 5.  งานการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์ 

6. งานการจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ และโครงการตําง ๆ รํวมกับคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ และรายงานตํอสภาองค์การ
บริหาร สํวนต าบลแมํกรณ์  ซึง่อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคงของประเทศทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานองค์การบริหารสํวนต าบล  แผนอ าเภอ  แผนงาน
จังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแล๎วแตํกรณี 

 7.  งานการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน ประมวลแผน เพ่ือเสนอแนะและประกอบการ  
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ   

 8.  งานการให๎ค าปรึกษา  แนะน าในทางปฏิบัติแกํเจ๎าหน๎าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ 
ชี้แจงเรื่องตําง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน๎าที่และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 9.  งานติดตํอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให๎ค าปรึกษา แนะน า  
ปรับปรุงแก๎ไข  ติดตามประเมินผล  และแก๎ปัญหาขัดข๎องในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎วย 
 10.  งานจัดท ารายงานผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงนิรางวัลประจ าปี) 
 11.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 



 2.  นางสาวดวงเดือน   แก๎วแปง   ต าแหนํง   ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นผู๎ชํวย โดยมี  
หน๎าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1  งานจัดท าหนังสือ และรับ - สํงหนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวข๎องกับงานนโยบายและแผน   
 2. งานจัดท าแบบเสนอโครงการ  การเขียนโครงการ   รวมทั้งให๎ค าปรึกษา  เกี่ยวกับการเขียน 

โครงการแกํประชาชน  กรรมการหมูํบ๎าน  และกลุํมตําง ๆ  ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3. งานประสานกับประชาคมหมูํบ๎านในการรวบรวม  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน 

ในพ้ืนที่และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 

 4. งานจัดท าการวางระบบควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ และประสาน
กับสํวนราชการภายในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์   ด าเนินการรวบรวมจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

 5.  งานจัดท าแบบรายงานทุกวันที่  ตามท่ีอ าเภอ  จังหวัด ให๎ด าเนินการรายงาน 
 6.  งานงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 6.  งานโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจํายประจ าปี  
 7.  งานลงระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-plan) ของอบต.แมํกรณ์ 
 8.  งานลงระบบบัญชี (E-Laas) ในสํวนของการจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 9.  งานรวบรวมข๎อมูลเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 10.  งานรวบรวมข๎อมูลการจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และโครงการตําง ๆ 

รํวมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แมํกรณ์   
 11  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
1.4  งานการเกษตร 

  1.  นายชลิต  สมรูป ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด เลขที่ต าแหนํง 12-3-01-2101-001   
ปฏิบัติหน๎าที่งานการเกษตร  โดยมีงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เป็นผู๎ชํวย  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้   
  1.  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา  ค๎นคว๎า  ทดลอง  และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  เชํน  การ 
เพาะปลูก  การปรับปรุงพันธ์  การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรคและศัตรูพืช  การวิเคราะห์ดิน  การจัด
และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช  

 2.  การศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  เพ่ือควบคุมพันธุ์พืช  วัตถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี 
3.  การให๎ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตร  
4.  เป็นเจ๎าหน๎าที่ขั้นต๎นท าหน๎าที่ชํวยศึกษา  ค๎นคว๎า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับงาน 

วิชาการเกษตร  เชํน  การปรับปรุง  บ ารุงพันธุ์  การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรค และศัตรูพืช การ
ปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช๎ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตจากข๎าว  พืชไรํ  พืชสวน  ไหมและยางพารา  

  5  สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ให๎ค าปรึกษาแนะน า  อบรม  และสํงเสริมวิชาการ 
และความก๎าวหน๎าทางการเกษตรแกํเจ๎าหน๎าที่และเกษตรกร 

6.  ประเมินโดยทั่วไป  ชํวยตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น  เกี่ยวกับการทดลองและ 
วิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช  วัตถุมีพิษ  ปุ๋ยเคมี  

7.  ชวํยตรวจสอบควบคุมพืช  และวัสดุการเกษตร   เพ่ือให๎เป็นไปตามกฎหมาย  ควบคุม   
และปฏิบัติงานห๎องปฏิบัติการ  หรือในสถานีทดลอง   ซึ่งด าเนินการค๎นคว๎าทดลอง  และวิเคราะห์วิจัย    เพ่ือ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  ผลผลิต  และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร  ของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความ
รับผิดชอบ  
 



8.  ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห์  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  

9.  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรคและศัตรูพืช  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช๎ปุ๋ย  การเก็บรักษา 
ผลผลิตทางการเกษตร 

10.  ให๎ค าปรึกษาแนะน า  และสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ควบคุมตรวจสอบ  
วิเคราะห์  วิจัย  และทดสอบพืช  พันธุ์พืช  วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี  เพ่ือควบคุมและด าเนินการ  ให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย  

 11.  ควบคุม   จัดท ารายงาน   และประเมินผลงาน  เกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตรและ 
เผยแพรํวิชาการใหมํ  ๆ  ทางด๎านการเกษตร  

12.  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องตําง  ๆ  เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ 
13.  ติดตํอประสานงาน   วางแผน   มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให๎ค าปรึกษา  

แนะน า  ปรับปรุง  แก๎ไข  ติดตามประเมินผล  และแก๎ปัญหาขัดข๎อง  ในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบ 
   14.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 1.5  งานกฎหมายและคดี 

  1.  นายชลิต  สมรูป ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด เลขที่ต าแหนํง 12-3-01-2101-001   
ปฏิบัติหน๎าที่งานกฎหมายและคดี  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        1.  ปฏิบัติงานในด๎านการยกรํางข๎อบัญญัติ   แก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ   ขององค์การบริหาร 
สํวนต าบล 

1. ปฏิบัติงานในด๎านการยกรํางระเบียบ  ประกาศ  ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
3.  ปฏิบัติงานในด๎านการตรวจรํางสัญญาหรือนิติกรรมตํางๆขององค์การบริหารสํวนต าบล  

  4. ปฏิบัติงานในด๎านการให๎ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข๎อหารือทางกฎหมาย ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
  5.  ปฏิบัติงานในด๎านการตีความและวินิจปัญหากฎหมาย อันเกิดจาก ข๎อบัญญัติ สัญญา นิติ
กรรม หรือกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
  6.  ปฏิบัติงานในด๎านการ สอบสวน การพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย หรือความผิดทาง
ละเมิดของพนักงานสํวนต าบล 
  7.   ปฏิบัติงานในด๎านการ สอบสวน การพิจารณา ด าเนินการเก่ียวกับการร๎องทุกข์ ร๎องเรียน  
  8. ปฏิบัติงานในด๎านการ รวบรวมข๎อเท็จจริงและข๎อกฎหมายและประสานงานกับพนักงาน
อัยการในการด าเนินคดีปกครอง คดีแพํง คดีอาญา 
  9.   ปฏิบัติงานในด๎านการ ให๎ค าปรึกษากฎหมายแกํประชาชน 
  10.   ปฏิบัติงานในด๎านการฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางกฎหมายแกํประชาชน 
  11.  จัดท ารายงาน “ ระบบข๎อมูลกลาง อปท. (INFO)” ผํานเว็บไซต์ของกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  12.  งานอ่ืนๆ ที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  นายชลิต  สมรูป  ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด  เลขท่ีต าแหนํง  12-3-01-2101-001   

ปฏิบัติหน๎าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหน๎าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.  งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  งานชํวยเหลือและฟ้ืนฟูผู๎ที่ได๎รับภัยพิบัติตําง  ๆ 
3.  งานกู๎ภัยตําง ๆ 
 



4.  งานรักษาความสงบเรียบร๎อยขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์   
5.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 2.  นายชาตรี  จันทร์เขียว  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายสุเทพ   
รุณรักษา  ต าแหนํง  พนักงานดับเพลิง  นายนภดล  เกียรติยศ  ต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป(กองการศึกษา ฯ 
ปฏิบัติงานปูองกัน)  นายวรายุทธ  ปัญญาไชย  , นางสาวจิราพร  กันธนะภี  และนายถวิล  ไชยชมพู  พนักงาน
จ๎างเหมาบริการ  เป็นผู๎ชํวย  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.  งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน  –   ร๎องทุกข์ตํางๆ  
2.  งานเกี่ยวกับงานธุรการ  และงานบันทึกข๎อมูลตํางๆ  

 3.  งานชํวยเหลืออุบัติเหตุ  และผู๎ปุวยฉุกเฉิน 
 4.  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5.  งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
 6.  งาน อปพร.อบต.แมํกรณ์ 
 7.  จัดสถานที่ในงานพิธีท๎องถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี 
 8.  งานประสานการด าเนินการ  ของศูนย์ตํอสู๎เพ่ือเอาชนะยาเสพติดต าบลแมํกรณ์ (ศตส.ต. 

แมํกรณ์) 
 9.  ปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวกับการรับ -  สํงข๎อความทางวิทยุสื่อสาร   ระหวํางองค์การบริหารสํวน 

ต าบลกับหนํวยราชการตําง  ๆ 
   10.  งานเขียนปูายชนิดตําง ๆ   

 11.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 1.7  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 

 1.   นายศุภลักษณ์  นาชัยเวยีง  ต าแหนํง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01- 
3801-001 โดยมี  นางสาวพชรภัทร  ประมวล และนางสาวหนึ่งฤทัย  บรรดิ  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป  
เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้  

  1.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานศูนย์รวมข๎อมูลและผลิตภัณฑ์ต าบล 
- งานสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
- งานความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  (จปฐ.) 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

2.  งานสังคมสงเคราะห์ มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน  สตรี ผู๎ด๎อยโอกาส  คนชรา ผู๎ปุวยเอดส์ และผู๎พิการ 
- งานส ารวจ ติดตามข๎อมูลสังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการผู๎สูงอายุและกลุํมตํางๆ 
- งานชมรมผู๎สูงอายุต าบลแมํกรณ์ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

3.  งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านวิชาการแกํกลุํมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพ 
- งานสํงเสริมสนับสนุนหาแหลํงเงินทุนแกํกลุํมอาชีพ 
- ควบคุม  จัดระเบียบ  และขึ้นทะเบียนกลุํมอาชีพและองค์กรตําง ๆ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 



4.  งานด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- การขยายของพ้ืนที่ปลูกปุา 
- งานเครือขํายปุาชุมชน 
- งานอนุรักษ์พันธุ์ปลาพ้ืนเมือง 
- งานลุํมน้ ากก / ลุํมน้ ากรณ์ / ลุํมน้ าโขง 
- งานควบคุมตลาดและสินค๎าท๎องถิ่น 
- ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

5.  งานตามนโยบายของผู๎บริหาร  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- โครงการหมูํบ๎านสะอาด  หน๎าบ๎านนําดู  หลังบ๎านนํามอง  พ่ีน๎องสามัคคี 
- โครงการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการคัดแยกขยะ 
- โครงการสภาสตรีต าบลแมํกรณ์ 
- งานประจ าปี  
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานควบคุมการประกอบการค๎าท่ีนํารังเกียจหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
- งานส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ         
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานชีวอนามัย 
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์  
- งานสํงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  

 1.8  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1.  นางสาวชุติณัชชา  สุจาจริง   ต าแหนํง  นักพัฒนาการทํองเที่ยวปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหนํง   

12-3-01-3302-001  มีหน๎าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  การส ารวจ  รวบรวมศึกษา  ข๎อมูล  ปัญหาตําง ๆ  เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว  ธุรกิจการ 

ทํองเที่ยว  บริการการทํองเที่ยว  ปัจจัยพื้นฐานทางการทํองเที่ยว 
  2.  การพัฒนา  ปรับปรุง  แหลํงทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมํและแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํแล๎ว 
  3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  บ ารุงรักษาสภาพแวดล๎อม  วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ       

ปูชนียสถานตําง  ๆ  พัฒนาให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์  และเป็นที่ดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว 
  4.  ก าหนดมาตรฐาน   กฎเกณฑ์ธุรกิจการทํองเที่ยว 
 5.  งานสํงเสริม  สนับสนุน  บริการการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 
 6.  จัดระเบียบธุรกิจการทํองเที่ยว   ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผล  ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา     

ในการปฏิบัติงานพัฒนาการทํองเที่ยว  ให๎เป็นไปตามเป็นที่วางไว๎ 
 7.  ควบคุมการด าเนินการก๎อสร๎าง   ศึกษา  รวบรวมรายละเอียด  ข๎อมูลมาตรฐาน  ระเบียบ 

ตําง ๆ  ที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจทํองเที่ยว 
  8.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย   
 
 
 
 



2.  กองคลัง 
 มอบหมายให๎ นางนงนุช ศรีธิ ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ) เลขที่ต าแหนํง  

12-3-04-2102-001 เป็นผู๎รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่  
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างในสังกัดเป็นผู๎ชํวย โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ท า
ความเห็นเสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต๎องใช๎ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการ
ตําง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด๎าน เชํน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได๎ งานรวบรวมสถิติ
วิเคราะห์งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู๎ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความ
ถูกต๎องเก่ียวกับการเบิกจํายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีคํา และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินตําง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตําง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต๎องวางแผนงานด๎านตําง ๆ ให๎การปฏิบัติงาน ของหนํวยงาน สังกัดหนํวยการคลังได๎ปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ  การประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก๎ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
รายได๎ รายจํายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจําย ก าหนดรายจํายของ
หนํวยงาน เพ่ือให๎เกิดการช าระภาษีและคําธรรมเนียมตําง ๆ อยํางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะน า
วิธีการปฏิบัติงาน  พิจารณาเสนอแนะการเป็นที่มาของแหลํงรายได๎ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและ
บัญชีตําง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจํายวัสดุ การจัดซื้อ จัดจ๎าง รํวมเป็นกรรมการตําง ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน 
กรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ๎าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข๎อมูลทางด๎านการ
คลัง เพ่ือพิจาณาปรับปรุงแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต๎น การจัดฝึกอบรม และให๎ค าปรึกษาแนะน าตอบ
ปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการตําง ๆ ตามที่ได๎รับแตํงตั้ง เข๎ารํวมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงาน ของหนํวยงานโดยมีสํวนราชการที่เป็นฝุายตําง  ๆ  ดังนี้ 
 1.  งานการเงินและบัญชี 

มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวอัญชลี   สมบูรณ์  ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและ  
บัญชีช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3201-001   โดยมีนางสาวกริชศิทร เยเบียงกู ํ  ต าแหนํง
พนักงานจ๎างทั่วไป (สังกัดส านักงานปลัด  ปฏิบัติหน๎าที่  กองคลัง)  ชํวยงานการเงินและบัญชี ,  นางสาวจรัสพร  
ค าภีระ  และนางสาวปรารถนา  ดีน๎อย  พนักงานจ๎างเหมาบริการ  เป็นผู๎ชํวย โดยให๎นางนงนุช  ศรีธิ  ต าแหนํง
ผู๎อ านวยการกองคลัง เป็นผู๎ก ากับดูแล มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. รับฎีกาเบิกเงินจากกองตํางๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก ลงควบคุมงบประมาณ และตรวจสอบ 
ทะเบียนเงินรายจําย 

2. จัดท าฎีกาเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไมํทันปีงบประมาณนั้นหรือจัดท ารายจํายค๎างจํายตามแบบ 
ที่ก าหนด  ฎีกาเบิกเงินสะสม   ค านวณ ตรวจสอบ และน าสํงภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย  ให๎แกํกรมสรรพากร 

3. รวบรวมฎีกาเบิกจํายของทุกกอง,เอกสารประกอบฎีกา พร๎อมลงนามเป็นผู๎ตรวจสอบฎีกา 
4. จัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  จํายเช็ค/จํายเงิน  จากฎีกาท่ีได๎รับการอนุมัติจากผู๎มีอ านาจเรียบร๎อย 

แล๎ว 
5. ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การ 

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548  หมวด 6  การตรวจและการอนุมัติฎีกา 

6. ตรวจสอบ/ทวงถามในด๎านเงินกู๎ , ลูกหนี้เงินยืม ขององค์การบริหารสํวนต าบล งานสวัสดิการของ 
พนักงานสํวนต าบล และลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล เชํน การก๎ูยืมเงินกับสถาบันการเงินตําง ๆ งาน
รายงานผลการใช๎จํายเงินรายไตรมาส 

7. ท าหน๎าที่ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บน าสํงกับหลักฐานน าสํงเงินและแสดงยอดรวม 
จ านวนเงินไว๎ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท๎ายและลงลายมือชื่อก ากับความถูกต๎องไว๎ทุกครั้ง 

8. รับใบน าสํงจากงานจัดเก็บ มาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ 



9. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานจัดเก็บ  ได๎รับมาจากส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด   น ามาลงบัญชีเงิน 
สดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผํานรายการทั่วไป(กรณีเงินโอนตําง ๆ) 

10.  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ  จํายเงิน  และเสนอให๎คณะกรรมการเก็บรักษา   
เงินและผู๎บริหารทราบทุกวัน 

11.  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบ กับเงินสดรับ และเงินฝากธนาคารให๎ถูกต๎องตรงกัน 
        12.  น าทะเบียนคุมเงินสะสมมาตรวจสอบ กับสมุดเงินสดจําย และบัญชีแยกประเภทให๎ถูกต๎องตรงกัน 

13.  จัดท าใบผํานรายการทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมํได๎รับเงินสด เชํน ดอกเบี้ยเงินสดธนาคาร ท าใบ  
ผํานรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 
        14.   การจัดท ารายงานตําง ๆ  เชํน 

 -  รายงานประจ าเดือน งบทดลองและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบทดลองสํงภายในก าหนด 
 -  งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินสํงภายในก าหนด พร๎อมกับงบ 

แสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 
        15.   เป็นผู๎จํายเงิน  พร๎อมลงนามเป็นผู๎จํายเงินในหน๎าฎีกา 
        16.   จัดเก็บฎีกาให๎ถูกต๎องตามระเบียบ  ระบบ รักษาให๎ปลอดภัยอยําให๎สูญหาย 
        17.   งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสุภาพร  มหายศนันท์  ต าแหนํง  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎

ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3203-001  โดยมี นางสาวพรพินิจ  ไชยลังกา ต าแหนํง พนักงานจ๎าง
ชํวยงานจัดเก็บรายได๎ และนางสาวนภารัตน์  จองค า ต าแหนํง พนักงานจ๎างเหมาชํางแผนที่ภาษี เป็นผู๎ชํวย โดย
ให๎นางนงนุช  ศรีธิ  ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

1. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  พร๎อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ เชํน  ส าเนาทะเบียน 
บ๎าน , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาโฉนดที่ดิน  ,  ส าเนาสัญญาเชําโรงเรือนและท่ีดิน  และหลักฐาน
อ่ืน ๆ  ที่แสดงการเริ่มใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

2. ประเมิน/ค านวณคําภาษี  กํอนสํงให๎เจ๎าพนักงานผู๎ประเมินภาษี  (ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล)  
ตรวจสอบและรับรอง  

3.  จัดเก็บรายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเอง  และเงินโอนทุกประเภท โดยออกใบเสร็จ 
รับเงินพร๎อมลงลายมือชื่อ  จัดท าใบน าสํงเงินพร๎อมเงินสด  หรือหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารแนบทุกครั้ง  ที่มี
การน าเงินฝากธนาคารให๎งานบัญชีตรวจสอบ 

4.   จัดท ารายละเอียดแบํงบล็อก  โซน  ตามแผนที่ภาษี  เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี 
5.   เรํงรัด  จัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าปี , ประจ าเดือน  เชํน  ภาษีปูาย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

ให๎หมดไปโดยไมํมีค๎าง 
   6.   งานจัดท าทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6,13 
   7.   จัดท าแผนการจัดเก็บภาษีประจ าปีทุกๆ ปี 
 8.   การจัดท าทะเบียนและข๎อมูลในระบบบัญชี E - laas 
 9.   จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินพร๎อมเก็บรักษาให๎ปลอดภัย อยําให๎สูญหาย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ให๎รายงานการรับมาและใช๎ไปของใบเสร็จรับเงิน พร๎อมท าเจาะปรุให๎เรียบร๎อย 
10.  ออกใบเสร็จรับเงินรายได๎ทุกประเภท  ที่เป็นรายรับขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  พร๎อม 

ลงนามเป็นผู๎รับเงินใน ใบเสร็จรับเงิน และกรณีท่ีไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎ นางสาวอัญชลี   สมบูรณ์  
ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เป็นผู๎ท าการแทนตามล าดับ  ส าหรับหัวหน๎าหนํวยงานคลัง ให๎ 
นางนงนุช  ศรีธิ   ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  หรือ นายชลิต  สมรูป  หัวหน๎าส านักปลัด เป็นผู๎ลงนาม



ตามล าดับ  โดยเมื่อสิ้นเวลารับเงิน  ให๎ผู๎ที่รับช าระเงินน าเงินพร๎อมใบเสร็จ สํงให๎เจ๎าหน๎าที่การเงิน  เพ่ือน าฝาก
ธนาคารตํอไป 

 11. จัดท า ปรับปรุง ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยระบบ GIS ให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
 12.  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้   ภาษีทุกประเภทให๎เป็นปัจจุบัน พร๎อมเรํงรัดติดตามลูกหนี้ที่ค๎างช าระ 

     13.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย       
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวปสุตา  เทพดวงแก๎ว  ต าแหนํง  นักวิชาการพัสดุ 

ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3204-001  โดยมีนางสาวณฐมน  ประมวล  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎า
พนักงานการเงินและบัญชี  และนางสาวสุวรรณี  ไชยชมพู  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ  เป็นผู๎ชํวย  โดยให๎ 
นางนงนุช  ศรีธิ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.  กํอนสิ้นเดือนกันยายน  ของทุกปี ต๎องแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2.  แตํงตั้งคณะกรรมการจ าหนํายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไมํใช๎หรือเลิกใช๎ เสื่อมสภาพ และสูญหายไมํ 
สามารถใช๎การได๎และด าเนินการจ าหนํายออกจากบัญชี  หรือทะเบียน 
 3.  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ๎าง ตามแบบ ผด.1 ผด.2 ผด.3 ผด.5  
รายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะงานพัสดุกลาง  
 4. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎างตามแผนฯ ในวิธีสอบราคา,ประกวดราคา,วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ  
รวมถึงการประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Avction) เมื่อการจัดซื้อจัดจ๎างไมํเป็นไปตามแผนต๎องด าเนินการ
ปรับแผน และแจ๎งสํวนตําง ๆ ให๎ทราบ 
 5.  ตรวจทาน/ตรวจสอบ การคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน สิ่งกํอสร๎างและการใช๎รถยนต์สํวนกลาง 
 6.  จัดท าสมุดคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งกํอสร๎าง จัดท าการ์ดคุมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง พร๎อมทั้ง 
การให๎เลขครุภัณฑ์ 
 7.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง ตามแผนฯ ในวิธีตกลงราคา โดยการเสนอผํานเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 
 8.  จัดท าบัญชีรับ – จําย พัสดุ ครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต๎องทวงถาม และติดตามเมื่อครบก าหนดสํงคืน  
พร๎อมทั้งตรวจสอบพัสดุที่สํงคืนวําอยูํในสภาพเดิมหรือไมํ หากพบวําพัสดุที่สํงคืนเกิดความเสียหาย ให๎รายงาน
ผู๎บริหารและแจ๎งผู๎ยืมให๎ด าเนินซํอมแซมให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดังเดิม กํอนการรับคืน 
 9.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

4.งานธุรการ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ  นางสาวจรัสพร  ค าภีระ  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างเหมาชํวยงาน

ธุรการ   โดยให๎นางนงนุช  ศรีธิ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล มีรายละเอียดของงานและการ
ปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
 งานสารบรรณ 
  1.   งานรับ - สํง และลงทะเบียนหนังสือราชการของกองคลัง 
  2.  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
  3.  งานรํางโต๎ตอบหนังสือราชการของกองคลัง 
  4.  งานเก็บรักษา , ยืมหนังสือราชการ 

5.  งานแจ๎งเวียนหนังสือราชการ  ค าสั่ง  ประกาศ  ให๎สํวนราชการและผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบเพื่อ 
ถือปฏิบัติ 

6.  น าแฟูมเสนอผู๎บริหารเพ่ือลงนาม / สั่งการ 
7.  ค๎นหาเอกสารตําง ๆ ให๎กับงานตําง ๆ ในกองคลัง 
 
 



 งานเอกสารการพิมพ์ 
  1.  การพิมพ์หนังสือ , แบบฟอร์มตําง ๆ 
  2.  การท าส าเนาหนังสือ   เชํน ถํายเอกสาร  อัดส าเนา 
  3.  การเรียบเรียงเอกสารและการจัดท ารูปเลํม 
 งานประชุม 

1. การจัดท าหนังสือเชิญประชุมและสํงหนังสือเชิญประชุม 
2. การประสานด๎านสถานที่และอาหารเครื่องดื่มในการประชุม 

  3.  จัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
4.  การจดบันทึกและการจัดสํงรายงานการประชุม 

  5.  งานอ่ืน ๆทีไ่ด๎รับมอบหมาย 
 
3.  กองช่าง 

มอบหมายให๎  นายยุทธนา  ชูศรีโฉม  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่
ต าแหนํง  12-3-05-2103-001  เป็นหัวหน๎าผู๎รับผดิชอบ  โดยมีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่  และ
พนักงานจ๎างในสังกัดกองชํางเป็นผู๎ชํวยมีหน๎าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การตรวจสอบการ
กํอสร๎างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุงการควบคุม
การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  งานแผนงานด๎านวิศวกรเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักร  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  
เก็บรักษา  การเบิกจําย  อุปกรณ์  อะไหลํ  น้ ามันเชื้อเพลิง  และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องและได๎รับมอบหมาย
โดยมีสํวนรํวมราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 
 1. งานก่อสร้าง 
 มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง)  เลขที่ต าแหนํง  
12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี นายยุทธิไกร  ค าทอน , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ ต าแหนํง   
ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์ บรรดิ  ต าแหนํง  ผูช๎ํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ  ต าแหนํง  ชําง
กํอสร๎าง , นายเทอดพงศ์ ไชยยา และนางสาวอัญชลี เพชรรัตน์ พนักงานจ๎างทั่วไป เป็นผู๎ชํวย มีหน๎าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกํอสร๎างและบูรณะถนน งานกํอสร๎าง และบูรณสะพานและโครงการพิเศษ ทางระบายน้ าและ
โครงการพื้นฐานอ่ืน ๆ  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม   งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยาน 
พาหนะ  งานจัดท าฎีกาและพัสดุประจ ากองชําง  งานกํอสร๎างปรับปรุงบูรณะและซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างสาธารณะ  
การขอตั้งงบประมาณประจ าปี  การของบประมาณ  ประสานงานกับฝุายผังเมือง  การก าหนดรายละเอียดข๎อมูล
สาธารณะและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน  ๆ  ที่ได๎รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง)  เลขที่ต าแหนํง  

12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี นายยุทธิไกร ค าทอน , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ต าแหนํง 
ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์ บรรดิ ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ  ต าแหนํงชํางกํอสร๎าง  
, นายเทอดพงศ์  ไชยยา และนางสาวอัญชลี เพชรรัตน์ พนักงานจ๎างทั่วไป เป็นผู๎ชํวย มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  งานบริการ
ข๎อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ  งานตกแตํงสถานที่ งานส ารวจพื้นที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานจัดรูปที่ดิน
และฟ้ืนฟูชุมชน  งานแบบกํอสร๎างที่มีผู๎ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภท  ที่ได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ให๎กํอสร๎างถูกต๎องตามแบบที่ได๎รับอนุญาต  การประมาณราคา  รํวมพิจารณาก าหนดวางแผนงบประมาณและ
ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 



3. งานประสานงานสาธารณปูโภค 
 มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่ต าแหนํง  
12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ  โดยมี  นายยุทธิไกร   ค าทอน  , นายกิตติคุณ  กุลวงค์  
ต าแหนํง  ผู๎ชํวยชํางโยธา  นายจักรพงค์  บรรดิ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์   ศรีโชติ   
ต าแหนํง  ชํางกํอสร๎าง , นายเทอดพงศ์  ไชยยา  และนางสาวอัญชลี  เพชรรัตน์  พนักงานจ๎างทัว่ไป  เป็นผู๎ชํวย  
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภค งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร  งานระบายน้ า  งานไฟฟูา
สาธารณะ  แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง  การบ ารุงรักษาคูคลองทํอระบายน้ า ท าการส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าแผนที่ และ
โครงการปูองกันน้ าทํวมขัง  แผนบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ  แผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะแผน
โครงการล๎างทํอระบายน้ า  และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ า 
ให๎มีความพร๎อมที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา  การแก๎ไขเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าทํวมขัง  การระบาย
น้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน้ า  สร๎างเข่ือน  สร๎างท านบและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

4. งานผังเมือง 
มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่ต าแหนํง  

12-3-05-2103-001เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี  นายยุทธิไกร   ค าทอน  , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ 
ต าแหนํง  ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์  บรรดิ   ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ   
ต าแหนํง  ชํางกํอสร๎าง  , นายเทอดพงศ์   ไชยยา  และนางสาวอัญชลี  เพชรรัตน์พนักงานจ๎างทั่วไป  เป็นผู๎ชํวย  
มีหน๎าทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะ  เพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  การบุกรุกท่ีดินให๎เป็นที่สาธารณะ  ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ
สิ่งสาธารณูปการ  เชํน  ถนน  ทางเท๎า  คันดิน  สะพาน  ทํอระบายน้ าและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  เลขที่ต าแหนํง 12-3-
08-2107-001  เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ  ก ากับดูแลภายในกองการศึกษา ฯ โดยมีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์  ท าความเห็นเสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการศึกษา  โดย
ตรวจสอบการจักการตําง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานสํงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
งานกิจการโรงเรียน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานกีฬาและนันทนาการ  พิจารณาตรวจสอบรายงานการด าเนินงาน
ตามโครงการ   รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตําง  ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะต๎องวางแผนงานด๎านตําง ๆ ให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานสังกัดกองการศึกษา ฯ  ได๎ปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมตรวจสอบงบประมาณรํวมกับกองคลัง  ตรวจสอบการเบิกจํายวัสดุอุปกรณ์  รํวม
เป็นกรรมการตําง ๆ ตามท่ีได๎รับแตํงตั้งเข๎ารํวม  ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหนํวยงาน  โดย
มีสํวนราชการที่เป็นฝุายตําง  ๆ  ดังนี้ 
 1.งานบริหารการศึกษา 

1.1  มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   เลขท่ีต าแหนํง  
12-3-08-2107-001  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ก ากับดูแลภายในกองการศึกษา ฯ มีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่และพนักงานจ๎าง ในสังกัดเป็น
ผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ  การใช๎เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ
บริหารงานบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ การประสานการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลตลอด 
จนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน   การสํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา   ขนบธรรมเนียมประเพณศีิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  รวมถึงเป็นผู๎ปกครองบังคับบัญชาเจ๎าหน๎าที่ภายในกองการศึกษา ฯ  และงานอื่นที่
เกี่ยวข๎อง  เพ่ือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการตําง ๆ โดยมีสํวนราชการที่เป็น
ฝุายงานตําง ๆ  ดังนี้ 



2.งานส่งเสริมการศึกษา 
2.1  มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   เลขท่ีต าแหนํง  

12-3-08-2107-001  เป็นหัวหน๎า  โดยมี  นางสาวปิยวรรณ  ไชยเดช  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่
ต าแหนํง  12-3-08-2107-002  เป็นผู๎ชวํย  โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบ   ดังนี้     

1. งานจัดท าแผนพัฒนา  แผนการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  
2. งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดท าหลักสูตร 
4. งานประสานและปฏิบัติตามแผนงานโครงการประจ าปี 
5. จดัท าแผนบริหารงบประมาณและงานขอตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี 
6. งานบริหารวิชาการ กิจกรรมในและนอกหลักสูตร  
7. งานบริหารจัดการ  นิเทศการศึกษา  ควบคุมดูแลก ากับติดตามประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
8. งานติดตามผลการปฏิบัติ  ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
9. งานโครงการตําง  ๆ  ที่เก่ียวกับการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี           
10. งานควบคุมภายในของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
11. งานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
12. งานฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุง  และพัฒนาสํวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
13. งานจัดการศึกษา  
14. งานอุดหนุนโรงเรียนเครือขํายการศึกษา และหนํวยงานอ่ืน ๆ   
15. งานกิจการโรงเรียน            
16. งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 
17. งานส ารวจ  รวบรวม  จัดเก็บข๎อมูล  สถิติทางการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
18. งานประสาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนต าบล 
19. งานประสานและปฏิบัติตามแผนงานโครงการประจ าปี 
20. งานควบคุมการใช๎จํายเงินงบประมาณตามข๎อบัญญัติ 
21. งานควบคุม การเบิกจําย การลงบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ จัดท าฎีกาเบิกเงิน  

 22. งานนิเทศการศึกษา ควบคุมดูแลก ากับติดตามประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
องค์การบริหารสํวนต าบล 

22. งานบุคลากรทุกประเภท เชํน การลา  
23. รวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนองค์การบริหารสํวนต าบล 
24. งานประสานเกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภท เชํน ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน ห๎องสมุดประชาชน ฯลฯ 
25. งานจัดท าเอกสารเผยแพรํ แผํนพับ และงานประชาสัมพันธ์ 
26. งานจัดเก็บระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวกับงานในหน๎าที่ของสํวนการศึกษา 
27. งานเชิญประชุม/รายงานการประชุม 
28. การจัดระเบียบงานสารบรรณของสํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
29. งานธุรการทั่วไป 
30. งานรับ-สํงโต๎ตอบหนังสือราชการ 
31. งานจดบันทึกการนัดหมายงาน 
32. งานเกี่ยวกับหนังสือเวียน 
33. ชํวยเหลือเสนอแนะงานของนักวิชาการศึกษาและงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา  
 



3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.1 มอบหมายให๎ นางสมศรี ท๎าวค าหลํอ ต าแหนํง คร ู  เลขที่ต าแหนํง  12-3-08-2204-498 
มีหน๎าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 

1.  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.  วางแผนการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เชํน จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสํงเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด๎านอยํางตํอเนื่อง 

3.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผล 

4.  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การสํงเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาผู๎เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.  ประสานความรํวมมือกับชุมชน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
7.  เป็นผู๎แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไปและประสานเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย                                                            

3.2  มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
1. นางสมศรี     ท๎าวค าหลํอ   ต าแหนํง  คร ู  
2. นางพรสิน     ค าภีระ    ต าแหนํง  คร ู  
3. นางสาวทัศนีย์    เป็งเรือน   ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
4. นางสาวพิมพ์ลภัส หงษาหาญ ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
5. นางสาวนิยาภรณ์  ค าดี  ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
6. นางสุพรรณ  ไชยชมพู  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป 
7. นางสาวอรพินท์  เทพสุภา  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป 
8. นางสาวสไบพร  ก าแพงแก๎ว ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป(สังกัดส านักงานปลัด 

ปฏิบัติหน๎าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  มีหน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอน   ให๎เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 
2. งานด๎านการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. งานรวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูลสถิติ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมํกรณ์ 
4. งานควบคุมดูแลผู๎รับเหมาท าอาหารกลางวัน 
5. งานพัสดุครุภัณฑ์ และบัญชีคุมวัสดุอาหารเสริม (นม) 
6. งานอบรมเลี้ยงดูเด็ก   ตั้งแตํรับเด็กจากผู๎ปกครองจนกระทั่งสํงคืนให๎ผู๎ปกครอง 
7. จัดกิจกรรมเพ่ือดูแล เตรียมความพร๎อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 
8. งานจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน(เด็กเล็ก ๒ - ๓ ขวบ)ได๎แกํ สื่อการสอน บัญชีรายชื่อเด็ก  
9. บันทึกตารางสุขภาพเด็ก สมุดประจ าตัวเด็ก ฯลฯ 
10.  จัดบรรยากาศภายในห๎องเรียนให๎เหมาะสมกับเด็กเล็ก ดูแลความปลอดภัยและรักษาความ

สะอาด อาคารสถานที่ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมประจ าวันจัดอาหารเสริมน้ าอุปโภค 

บริโภค  
12. ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ทันตํอเหตุการณ์ 
13. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 



 4.  งานกิจการโรงเรียน 
4.1 มอบหมายให๎  นางภาวิณี  จันทรา  ต าแหนํง คร ูค.ศ. 1  เลขที่ต าแหนํง  12-3-08-1229-544  

มีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมในสถานศึกษา  บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
บริหาร งานฝุายวิชาการ  ฝุายบริหารงาน  งบประมาณ  ฝุายบริหารงานบุคคล  ฝุายบริหารงานทั่วไป  โดยน า
หลัก  “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ในฐานะโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ได๎แกํ 

1.  หลักนิติธรรม    
2.  หลักคุณธรรม   
3.  หลักความโปรํงใส   
4.  หลักการมีสํวนรํวม     
5.  หลักความรับผิดชอบ     
6.  หลักความค๎ุมคํา  

4.2 มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบตามโครงการการบริหารงานโรงเรียน   ๔  ฝุาย   ดังนี้ 
1. ฝุายบริหารงานวิชาการ   มอบหมายให๎   นางนภศร   สุภาพร   ต าแหนํง   ครู   เลขท่ีต าแหนํง   

12-3-08-1229-545  เปน็หัวหน๎า   โดยมี  นางสาวชมลพรรณ   อิ่นค า  ต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป   เป็น
ผู๎ชํวย  มีหน๎าที่ด าเนิน การในเรื่องตําง  ๆ  ดังนี้        
  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                          
  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎                                                                   
  3.  การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
  4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
  6.  การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎           
  7.  การนิเทศการศึกษา                        
  8.  การแนะแนวการศึกษา   
  9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
  10.  การสํงเสริมความรู๎ด๎านวิชาการแกํชุมชน           
  11.  การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน       

 12.  การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงานและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา 
 4.3 ฝุายบริหารงานงบประมาณ  มอบหมายให๎ นางภาวิณี จันทรา ต าแหนํง  ครู คศ. ๑  เลขที่ต าแหนํง  
12-3-08-1229-544  เป็นหัวหน๎า  โดยมี นางสาวณฐมน  ประมวล  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและ
บัญชี  เป็นผู๎ชํวย   มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง ๆ  ดังนี้  
  1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ   
  2.  การจัดสรรงบประมาณ                      
  3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินและผลการด าเนินงาน  
  4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา             
  5.  การบริหารการเงิน        
 6.  การบริหารบัญชี        
  7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 



 4.4 ฝุายบริหารงานบุคคล มอบหมายให๎  นางภาวิณี  จันทรา ต าแหนํง  ต าแหนํง ครู คศ.๑ เลขที่
ต าแหนํง  12-3-08-1229-544  เป็นหัวหน๎า  มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง ๆ ดังนี้       

 1.  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนํง  
 2.  การสรรหาและการบรรจุแตํงตั้ง    
 3.  การเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        
 4.  วินัยและการรักษาวินัย       
 5.  การออกจากราชการ     
4.5  3ายบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให๎   นางสุภาพร  จะลอ   ต าแหนํง  ครู  เลขที่ต าแหนํง   

12-3-08-1236-370  เปน็หัวหน๎า  โดยมี   นางสาวชมลพรรณ   อ่ินค า  และนางสาวชุติมา  ค าน๎อย  
ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป   เป็นผู๎ชํวย   มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง  ๆ  ดังนี้       

 1.  การด าเนินงานธุรการ       
 2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 3.  การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ      
 4.  การประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา      
 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร       
 6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7.  การสํงเสริมสนับสนุนด๎านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  
 8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม  
 9.  การจัดท าส ามะโนผู๎เรียน   
 10.  การรับนักเรียน         
 11.  การสํงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
 12.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                   
 13.  การสํงเสริมงานกิจการนักเรียน                      
 14.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา                      
 15. การสํงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ บุคคล ชุมชน องค์กร หนํวยงาน   

และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา                     
  16.  งานประสานราชการกับต๎นสังกัดและหนํวยงานอ่ืน     
  17.  การจัดระบบการควบคุมภายในหนํวยงาน    
  18.  งานบริการสาธารณะ 

4.6  มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ระดับชั้นอนุบาล ๑ (อายุ ๓ - ๔ ปี) แยกเป็น  ๒  ห้องเรียน   ดังนี้ 

๑) อนุบาล ๑/๑  ครูประจ าชั้น คือ  นางสาวชมลพรรณ  อิ่นค า  
๒) อนุบาล ๑/๒  ครูประจ าชั้น  คือ  นางนิยาภรณ์   ค าดี 

ระดับชั้นอนุบาล ๒ (อายุ ๔ – ๕ ปี) แยกเป็น  ๒  ห้องเรียน  ดังนี้ 
๑) อนุบาล ๒/๑  ครูประจ าชั้น คือ  นางนภศร   สุภาพร 
๒) อนุบาล ๒/๒  ครูประจ าชั้น  คือ  นางสาวทัศนีย์   เป็งเรือน 

ระดับชั้นอนุบาล ๓ (อายุ ๕ – ๖ ปี) แยกเป็น  ๑  ห้องเรียน  ดังนี้ 
๑) อนุบาล ๓/๑  ครูประจ าชั้น  คือ  นางสาวกรกันยา  จันทวงษ์ 

โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.  งานจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน อนุบาลปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ ได๎แกํ สื่อการสอน บัญชี 

รายชื่อเด็กบันทึกตารางสุขภาพเด็ก สมุดประจ าตัวเด็ก ฯลฯ 



 2.  จัดท าสื่อบทเรียนแสดงกระดานขําว, แสดง, อุปกรณ์, และการสาธิต  เรื่องปัจจุบันให๎กับ 
นักเรียน ภายใต๎ทิศทางและค าแนะน าของครูผู๎สอนโดยใช๎การบรรยายการอภิปรายหรือวิธีการเลํนบทบาทการ
ตรวจสอบ  

 3.  กวดวิชาและให๎ความชํวยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลหรือในกลุํมเล็ก ๆ เพ่ือที่จะชํวยเสริมสร๎าง 
แนวคิดการเรียนรู๎ที่น าเสนอโดยครูผู๎สอน  
  4.  ดูแลนักเรียนในห๎องเรียนห๎องโถง, โรงอาหาร, สนามโรงเรียน และศึกษานอกสถานที่  
  5.  ด าเนินการสาธิตการสอนทักษะเชํนเลํนกีฬาเต๎นร าและงานหัตถกรรม 
  6. แจกจํายเอกสารการเรียนการสอนเชํนต ารา, สมุด, เอกสาร, และดินสอให๎กับนักเรียน  
  7.  การกระจายการทดสอบและได๎รับมอบหมายการบ๎าน  
  8.  การบังคับใช๎นโยบายการบริหารงานและกฎระเบียบของโรงเรียน  

 9. แนะน าและตรวจสอบนักเรียนในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์และวัสดุในการสั่งซื้อ 
เพ่ือปูองกันการบาดเจ็บและความเสียหาย  
  10.  สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนและบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประเมินความก๎าวหน๎า  
  11.  การจัดระเบียบและวัสดุที่ปูายชื่อและผลงานของนักเรียนการแสดงผลงาน 

 12.  จัดระเบียบและควบคุมดูแลเกมและกิจกรรมสันทนาการอ่ืน ๆ เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาทาง 
รํางกายจิตใจและสังคม  
  13.  มีสํวนรํวมในการประชุมครูผู๎ปกครองเก่ียวกับความคืบหน๎าของนักเรียนหรือมีปัญหา  

 14.  แผนเตรียมความพร๎อมและพัฒนาเครื่องชํวยการเรียนการสอนตํางๆ เชํนบรรณานุกรม 
แผนภูมิและกราฟ  

 15.  เตรียมสรุปบทเรียนและการวางแผนในการก าหนดกลุํมสาระและสํงโครงรํางให๎ครูส าหรับ 
ความคิดเห็นตํอไป 

 16.  ให๎ความชํวยเหลือพิเศษให๎กับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ เชํนนักเรียนที่มีความผิดปกติ 
ทางรํางกายและจิตใจ  
  17.  เข๎ารํวมชั้นเรียนและการเก็บรักษาบันทึกการเข๎ารํวมประชุม  
  18.  เป็นเจ๎าหน๎าที่ประจ ารถบัส รับ-สํง นักเรียนถึงมือของผู๎ปกครองทุกครั้ง  
  19.  ชํวยดูแลในห๎องพักครูของโรงเรียน  
  20.  เข๎ารํวมการประชุมเจ๎าหน๎าที่และให๎บริการในคณะกรรมการตามความจ าเป็น  
  21.  เก็บเงินจากนักเรียนส าหรับโครงการโรงเรียนที่เก่ียวข๎องกับนักเรียน  
  22.  ดูแลกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให๎เด็กทุกคนได๎รับอยํางทั่วถึง 
  23.  พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของนักเรียน 
  24.  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 4.7  มอบหมายให๎  นายเสกสรร  เทพสุภา  พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง  ภารโรง   มีหน๎าที่รับผิดชอบ   
ดังนี้ 
  1. เปิดและปิดประตู หน๎าตํางห๎องเรียน อาคารเรียนในสํวนที่รับผิดชอบตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

 2.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช๎ทุกชนิดที่อยูํ 
ภายในและภายนอกอาคารมิให๎สูญหาย ซํอมแซมและรักษาทรัพย์สินเหลํานั้นให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ 

 3.  ท าความสะอาดสํวนที่รับผิดชอบ โรงอาหาร  ห๎องกิจกรรมและนันทนาการโดย กวาด – ถู –  
ขัด บริเวณท่ีรับผิดชอบให๎สะอาดเรียบร๎อยเป็นประจ า รวมทั้ง ฝูา เพดาน พัดลม กระจก ระเบียง บันได ห๎องน้ า 
ห๎องส๎วม บริเวณตําง ๆ ในโรงเรียน เป็นต๎น 

 4.  ท าความสะอาดและจัดพ้ืนที่สนาม  ถนน  ดูแลต๎นไม๎  ดอกไม๎  บริเวณตําง ๆ ในโรงเรียน   
ตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎เรียบร๎อย 



  5.  รับผิดชอบดูแลสอดสํองให๎เกิดความปลอดภัยแกํทรัพย์สิน  และชีวิตของบุคลากรโรงเรียน 
  6.  ปฏิบัติงานราชการที่ได๎รับมอบหมายพิเศษเป็นคราว ๆ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุํม 
  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมาย 

4.8  นายถวิล ไชยชมภู  และนายวรายุทธ  ปัญญาไชย  พนักงานจ๎างเหมาบริการ  (สังกัดส านักงาน 
ปลัด) (ปฏิบัติหน๎าที่กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  มีหน๎าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. ขับรับ - สํง นักเรียน 
 ๒. บ ารุงรักษารถยนต์ ท าความสะอาดรถยนต์และแก๎ไขข๎อขัดข๎องเล็กๆ น๎อย ๆ ในการใช๎รถยนต์ 
 ๓. จะต๎องตรวจรักษาสภาพรถเป็นประจ าทุกวันกํอนจะออก รับ - สํง นักเรียน  

 ๔. ชํวงขณะเวลา รับ - สํง นักเรียนทางรถโรงเรียนไมํมีสิทธิ์  รับ - สํง บุคคลภายนอก รวมทั้ง 
ผู๎ปกครองเด็ก                                                                                                                                                                                                                  

 ๕. จะต๎องพยายามรักษาเวลาในการเดินทาง รับ - สํง นักเรียนให๎อยูํในเวลา ที่นัดผู๎ปกครองทุกวัน  
และจะต๎องรับสํงนักเรียนให๎ครบทุกคน  โดยใช๎ความเร็ว ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยํางเครํงครัด 

   ๖. ขณะปฏิบัติหน๎าที่หรืออยูํในบริเวณโรงเรียน  พนักงานขับรถห๎ามสูบบุหรี่ และเสพย์สิ่งเสพติด 
ทุกชนิด อยํางเด็ดขาด      
 ๗. อัตราความเร็วในการขับรถไมํเกิน 60 กม./ชม. และขับรถด๎วยความไมํประมาท  
 ๘. รับ - สํงหนังสือราชการ                             

 ๙. ต๎องรักษาวินัยให๎เครํงครัด  และปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความวิริยะอุตสาหะ  อุทิศเวลาแกํราชการ 
อยูํเสมอ          

 ๑๐. ท าความสะอาดสํวนที่รับผิดชอบ โดย กวาด – ถู – ขัด บริเวณท่ีรับผิดชอบให๎สะอาด 
เรียบร๎อยเป็นประจ า รวมทั้ง ฝูา เพดาน พัดลม กระจก ระเบียง บันได ห๎องน้ า ห๎องส๎วม บริเวณตําง ๆ ใน
โรงเรียน เป็นต๎น  

 ๑๑. ปฏิบัติงานราชการที่ได๎รับมอบหมายพิเศษเป็นคราว ๆ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมาย 

5. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  โดยมี   นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมี
หน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้      
       ๑. งานส ารวจ  และจัดเก็บข๎อมูลพิพิธภัณฑ์  งานเผยแพรํวัฒนธรรมพื้นบ๎าน    
         ๒. งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในวันส าคัญ                               
 ๓. งานวันส าคัญของชาติ                              
 ๔. งานโครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานวัฒนธรรม                              
 ๕. งานสํงเสริมความรู๎พ้ืนฐานแกํประชาชน และงานห๎องสมุด    
 6. งานกิจการศาสนา  และเก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนา 
 ๗. งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม               
   ๘. งานสํงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน นอกระบบ ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
 ๙. งานสํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ 
 ๑๐. งานสํงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัยใน 
สํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 ๑๑. งานสํงเสริมเผยแพรํหลักธรรมทางศาสนาแกํนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชน 



 ๑๒. งานเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ๑๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 

๖.  งานกิจการเด็กและเยาวชน  
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  โดยมี  นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้     

- งานส ารวจรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ  เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
- งานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตต าบล 
- งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ   
- งานกีฬานักเรียนระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด 
- งานกีฬาเยาวชนและประชาชน  รวมทั้งการสํงเสริมสุขภาพด าเนินงานการพัฒนา 
     เยาวชนให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ 
- งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนต าบลส าหรับเยาวชนและประชาชนไว๎ตลอดปี 
- งานประสานหนํวยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน  
- งานให๎ความรํวมมือ จัดท า ตรวจสอบและให๎ความรํวมมืองานชุมชนรํวมกับนักพัฒนา 
     ชุมชน 
-    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย  

๗. งานกีฬาและนันทนาการ  
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โดยมี  นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้     

-  สํงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
- งานสํงเสริมการกีฬาขั้นพื้นฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
- การพัฒนาเทคนิคการกีฬา 
- งานสํงเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพ่ืออาชีพ 
- งานการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและเยาวชน  ประชาชน  กีฬานักเรียน  ศูนย์กีฬาต าบล 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 โดยให๎ทุกสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  ด าเนินการตามที่ได๎รับมอบหมาย หากมี
ข๎อขัดข๎อง  หรืออุปสรรคในการท างาน  ให๎แจ๎งนายอรรฆพร  บุญเจือ   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  
ทราบในขั้นต๎น   เพื่อท าการแก๎ไข  และรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบ  ตํอไป 
    

ทั้งนี้ตั้งแตํวันที่  ๑  ตุลาคม  2561  เป็นต๎นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 
     
 

(นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 

 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์แม่กรณ์ 
ที่  564/2561 

เรื่อง  ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  ภายในส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

 
************************************** 

 
 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 (และ
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (9) แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542  ประกอบกับ ข๎อ 4 แหํงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนต าบล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการแบํงสํวนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานสํวนต าบลและ
กิจการ  อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่  21  สิงหาคม  2545  
เกี่ยวกับก าหนดกองหรือสํวนราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานสํวน
ต าบลจังหวัดเชียงราย (ก.อบต. จังหวัดเชียงราย) ข๎อ 9 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารสํวนต าบล  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2545 ประกอบหนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ 
ก.อบต. ดํวนที่สุด  ที่  มท 0809.1/ว 154  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545  และมติคณะกรรมการพนักงาน
สํวนต าบลจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2546  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 จึงประกาศก าหนด
โครงสร๎างการแบํงสํวนราชการ และแตํงตั้งพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎างทั่วไป  ให๎ปฏิบัติหน๎าที่รับผิดชอบ
งานในสํวนราชการภายในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  ดังนี้ 
 
1.  ส านักงานปลัด 

1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
      มอบหมายให๎  นายชลิต  สมรูป   ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด  เลขท่ีต าแหนํง   12-3-01-
2101-001   เป็นหวัหน๎าผูร๎ับผิดชอบ  โดยมี  นางสาววลิาวัณย์   เดชะค าแกํน  ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไป 
ช านาญการ เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-3101-001  ท าหน๎าที่เป็นผู๎ชํวย รักษาการหัวหน๎างาน  ส านักงานปลัด  
องค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  และมีพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างทุกต าแหนํง  ในสังกัดเป็น
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา   ท าหน๎าที่รักษาการหัวหน๎าส านักงานปลัด  องค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ มีหน๎าที่เกี่ยวกับ 
ควบคุมตรวจสอบการท างานและแก๎ไขปัญหา ข๎อขัดข๎องในการปฏิบัติงานตําง ๆ ของพนักงานสํวนต าบลและ
ลูกจ๎างของส านักงานปลัด อบต.แมํกรณ์  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานบริหารงานบุคคล  ของ
พนักงานสํวนต าบลแมํกรณ์  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของสํวนอ่ืน ๆ  ควบคุมดูแล และ
รับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสํวนต าบล  ลูกจ๎างและพนักงานจ๎าง  งานการพัฒนาบุคลากร  เชํน  การ
ฝึกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎างประจ าของ อบต.แมํกรณ์  งานการพาณิชย์  งาน
รัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์  งานอ่ืน ๆที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย   ให๎เป็นหน๎าที่ของสํวนราชการใด 
ในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์โดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเรํงรัดการปฏิบัติราชการ  ในองค์การบริหาร
สํวนต าบลแมํกรณ์   ให๎เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการ ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลแมํกรณ ์ โดยให๎มีสํวนราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 
 



 1.1   งานการเจ้าหน้าที่ 
 1.  นายอมร  ประพัศรางค์  ต าแหนํง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-
3102-001   มีหน๎าที่ดังนี้ 
  1.  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 

2.  งานบรรจุ แตํงตั้ง โอนย๎าย และเลื่อนระดับ 
3.  งานสอบแขํงขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  
4.  งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล   
พนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 
5.  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 
6.  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
7.  งานขออนุมัติปรับปรุงต าแหนํงและอัตราก าลัง 
8.  งานพัฒนาบุคลากร เชํน การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาตํอ กาขอรับ 
ทุนการศึกษา 
9.  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสํวนต าบลและพนักงานจ๎าง  การให๎บ าเหน็จ 
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
10. งานสวัสดิการพนักงานสํวนต าบลและลูกจ๎าง 
11. งานการลาพักผํอนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ 
12. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู๎ท าคุณประโยชน์ 
13. โครงการถํายโอน 
14. งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 1.2   งานบริหารงานทั่วไป 
  1.  นางสาววิลาวัณย์   เดชะค าแกํน   ต าแหนํง   นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ     เลขที่ต าแหนํง  
12-3-01-3101-001  มีหน๎าที่ดังนี้ 

  1. ควบคุมการจัดการงานตําง ๆ หลายด๎าน  เชํน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานจัดระบบงาน  
งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานจัดพิมพ์และแจกจํายเอกสาร  งานระเบียบแบบแผน  งานรวบรวมข๎อมูล 
สถิติ  งานสัญญา  เป็นต๎น 
   2. ปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร  เชํน  รําง  โต๎ตอบหนังสือ  เตรียมเรื่องและเตรียม 
การส าหรับประชุม  บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และ
รายงานอื่น  ๆ  

3. ท าเรื่องติดตํอกับหนํวยงานและบุคคลตําง ๆ  
4. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน๎าสํวนราชการ 

  5.  เสนอข๎อมูลในการจัดประชุมประจ าเดือนขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์รํวมกับฝุาย 
ปกครองสํวนราชการและกลุํมตํางๆภายในต าบลแมํกรณ์ 

6. งานพิมพ์เอกสารที่เก่ียวข๎องกับงานบริหารงานทั่วไป 
  7.  งานจัดเก็บหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎องกับงานบริหารงานทั่วไป 

8.  งานรับ-สํง หนังสือราชการที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติราชการ 
  9.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   งานธุรการ   งานสารบรรณ   และงานบันทึกข๎อมูลตํางๆ 
   10. งานเกี่ยวกับการรับ – สํง   หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทตํางๆ 
   11. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม   สัมมนาตํางๆ 
  12. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 



  2.    นางจิราพร  กิจพิทักษ์   ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01-
4101-001  โดยมีหน๎าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   งานธุรการ   งานสารบรรณ  และงานบันทึกข๎อมูลตําง ๆ 
   2.  งานเกี่ยวกับการรับ – สํง  หนังสือ  และจัดท าทะเบียนคุมหนังสือประเภทตําง ๆ 
   3.  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบการจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม   สัมมนาตําง ๆ 
  4.  การลงทะเบียนรับ -  สํง   หนังสือราชการประจ าวันและน าเรื่องเสนอ 

5.  จัดแยกหนังสือ เอกสาร ให๎แตํละสํวน และแจ๎งก าหนดการเข๎าประชุม / สัมมนา  ให๎แกํผู๎ที่ 
เกี่ยวข๎องรับทราบ 

6.  พิมพ์  บันทึกข๎อมูล หนังสือราชการ เอกสาร ประจ าวัน 
7.  งานควบคุมทะเบียนการใช๎ และดูแลเครื่องใช๎ส านักงาน  คือ  เครื่องถํายเอกสาร   เครื่อง  

โทรสาร  เครื่องโทรศัพท์ภายในส านักงาน 
  8.   ควบคุมการรับ-จํายวัสดุส านักงาน ประจ าวันของส านักปลัด 

9.  จัดเตรียมและให๎บริการเรื่องสถานที่การประชุม สัมมนาตําง ๆ 
   10.   งานติดตํอสื่อสาร อ านวยความสะดวก 
    11.   งานอื่น ๆ ที่เก่ียวข๎อง หรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย   
  1.3  งานนโยบายและแผน 

 1.  นางเมธาพร  พรมปัญญา  ต าแหนํง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหนํง   
12-3-01-3103-001  โดยมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในเรื่อง   ดังนี้ 

3. งานประชาคมหมูํบ๎าน ในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหา  ความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ 
และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวน
ต าบลแมํกรณ์ 

4. งานทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  และ 
รายงานตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  

3.  งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีและรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์ 
  4.   งานจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย (เพ่ิมเติม) และรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์     
 5.  งานการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและรายงานตํอสภา อบต.แมํกรณ์ 

6. งานการจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ และโครงการตําง ๆ รํวมกับคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ และรายงานตํอสภาองค์การ
บริหาร สํวนต าบลแมํกรณ์  ซึง่อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคงของประเทศทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานองค์การบริหารสํวนต าบล  แผนอ าเภอ  แผนงาน
จังหวัด  และโครงการระดับชาติ  หรือระดับจังหวัดแล๎วแตํกรณี 

 7.  งานการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน ประมวลแผน เพ่ือเสนอแนะและประกอบการ  
ก าหนดนโยบายจัดท าแผนหรือโครงการ   

 8.  งานการให๎ค าปรึกษา  แนะน าในทางปฏิบัติแกํเจ๎าหน๎าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ 
ชี้แจงเรื่องตําง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน๎าที่และปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 9.  งานติดตํอประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให๎ค าปรึกษา แนะน า  
ปรับปรุงแก๎ไข  ติดตามประเมินผล  และแก๎ปัญหาขัดข๎องในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎วย 
 10.  งานจัดท ารายงานผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) 
 11.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 
 



 2.  นางสาวดวงเดือน   แก๎วแปง   ต าแหนํง   ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นผู๎ชํวย โดยมี  
หน๎าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 1  งานจัดท าหนังสือ และรับ - สํงหนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวข๎องกับงานนโยบายและแผน   
 2. งานจัดท าแบบเสนอโครงการ  การเขียนโครงการ   รวมทั้งให๎ค าปรึกษา  เกี่ยวกับการเขียน 

โครงการแกํประชาชน  กรรมการหมูํบ๎าน  และกลุํมตําง ๆ  ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3. งานประสานกับประชาคมหมูํบ๎านในการรวบรวม  ปัญหาและความต๎องการของประชาชน 

ในพ้ืนที่และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม  เพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ขององค์การ
บริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 

 4. งานจัดท าการวางระบบควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ และประสาน
กับสํวนราชการภายในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์   ด าเนินการรวบรวมจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน  วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 

 5.  งานจัดท าแบบรายงานทุกวันที่  ตามท่ีอ าเภอ  จังหวัด ให๎ด าเนินการรายงาน 
 6.  งานงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 6.  งานโอนงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจํายประจ าปี  
 7.  งานลงระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล (e-plan) ของอบต.แมํกรณ์ 
 8.  งานลงระบบบัญชี (E-Laas) ในสํวนของการจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
 9.  งานรวบรวมข๎อมูลเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 10.  งานรวบรวมข๎อมูลการจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และโครงการตําง ๆ 

รํวมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.แมํกรณ์   
 11  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
1.4  งานการเกษตร 

  1.  นายชลิต  สมรูป ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด เลขที่ต าแหนํง 12-3-01-2101-001   
ปฏิบัติหน๎าที่งานการเกษตร  โดยมีงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เป็นผู๎ชํวย  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ  
ดังนี้   
  1.  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา  ค๎นคว๎า  ทดลอง  และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร  เชํน  การ 
เพาะปลูก  การปรับปรุงพันธ์  การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรคและศัตรูพืช  การวิเคราะห์ดิน  การจัด
และรักษามาตรฐานพันธุ์พืช  

 2.  การศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  เพ่ือควบคุมพันธุ์พืช  วัตถุมีพิษ  และปุ๋ยเคมี 
3.  การให๎ค าปรึกษาแนะน าและสาธิตงานวิชาการเกษตร  
4.  เป็นเจ๎าหน๎าที่ขั้นต๎นท าหน๎าที่ชํวยศึกษา  ค๎นคว๎า  ทดลอง  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับงาน 

วิชาการเกษตร  เชํน  การปรับปรุง  บ ารุงพันธุ์  การขยายพันธุ์  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรค และศัตรูพืช การ
ปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช๎ปุ๋ย  การเก็บรักษาผลผลิตจากข๎าว  พืชไรํ  พืชสวน  ไหมและยางพารา  

  5  สาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ให๎ค าปรึกษาแนะน า  อบรม  และสํงเสริมวิชาการ 
และความก๎าวหน๎าทางการเกษตรแกํเจ๎าหน๎าที่และเกษตรกร 

6.  ประเมินโดยทั่วไป  ชํวยตรวจสอบและวิเคราะห์ข๎อมูลเบื้องต๎น  เกี่ยวกับการทดลองและ 
วิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช  วัตถุมีพิษ  ปุ๋ยเคมี  

7.  ชวํยตรวจสอบควบคุมพืช  และวัสดุการเกษตร   เพ่ือให๎เป็นไปตามกฎหมาย  ควบคุม   
และปฏิบัติงานห๎องปฏิบัติการ  หรือในสถานีทดลอง   ซึ่งด าเนินการค๎นคว๎าทดลอง  และวิเคราะห์วิจัย    เพ่ือ
ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต  ผลผลิต  และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร  ของสถานีและพ้ืนที่ทดลองในความ
รับผิดชอบ  
 



8.  ศึกษา  ทดลอง  วิเคราะห์  ท าความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และด าเนินการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร  

9.  การคัดพันธุ์ต๎านทานโรคและศัตรูพืช  การปรับปรุงวิธีการผลิต  การใช๎ปุ๋ย  การเก็บรักษา 
ผลผลิตทางการเกษตร 

10.  ให๎ค าปรึกษาแนะน า  และสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช  ควบคุมตรวจสอบ  
วิเคราะห์  วิจัย  และทดสอบพืช  พันธุ์พืช  วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี  เพ่ือควบคุมและด าเนินการ  ให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย  

 11.  ควบคุม   จัดท ารายงาน   และประเมินผลงาน  เกี่ยวกับการสํงเสริมการเกษตรและ 
เผยแพรํวิชาการใหมํ  ๆ  ทางด๎านการเกษตร  

12.  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องตําง  ๆ  เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ 
13.  ติดตํอประสานงาน   วางแผน   มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให๎ค าปรึกษา  

แนะน า  ปรับปรุง  แก๎ไข  ติดตามประเมินผล  และแก๎ปัญหาขัดข๎อง  ในการปฏิบัติงานในหนํวยงานที่รับผิดชอบ 
   14.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  
 1.5  งานกฎหมายและคดี 

  1.  นายชลิต  สมรูป ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด เลขที่ต าแหนํง 12-3-01-2101-001   
ปฏิบัติหน๎าที่งานกฎหมายและคดี  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
        1.  ปฏิบัติงานในด๎านการยกรํางข๎อบัญญัติ   แก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อบัญญัติ   ขององค์การบริหาร 
สํวนต าบล 

2. ปฏิบัติงานในด๎านการยกรํางระเบียบ  ประกาศ  ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
3.  ปฏิบัติงานในด๎านการตรวจรํางสัญญาหรือนิติกรรมตํางๆขององค์การบริหารสํวนต าบล  

  4. ปฏิบัติงานในด๎านการให๎ความเห็นทางกฎหมาย ตอบข๎อหารือทางกฎหมาย ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
  5.  ปฏิบัติงานในด๎านการตีความและวินิจปัญหากฎหมาย อันเกิดจาก ข๎อบัญญัติ สัญญา นิติ
กรรม หรือกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
  6.  ปฏิบัติงานในด๎านการ สอบสวน การพิจารณา ด าเนินการเกี่ยวกับวินัย หรือความผิดทาง
ละเมิดของพนักงานสํวนต าบล 
  7.   ปฏิบัติงานในด๎านการ สอบสวน การพิจารณา ด าเนินการเก่ียวกับการร๎องทุกข์ ร๎องเรียน  
  8. ปฏิบัติงานในด๎านการ รวบรวมข๎อเท็จจริงและข๎อกฎหมายและประสานงานกับพนักงาน
อัยการในการด าเนินคดีปกครอง คดีแพํง คดีอาญา 
  9.   ปฏิบัติงานในด๎านการ ให๎ค าปรึกษากฎหมายแกํประชาชน 
  10.   ปฏิบัติงานในด๎านการฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางกฎหมายแกํประชาชน 
  11.  จัดท ารายงาน “ ระบบข๎อมูลกลาง อปท. (INFO)” ผํานเว็บไซต์ของกรมสํงเสริมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  12.  งานอ่ืนๆ ที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 1.6  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  นายชลิต  สมรูป  ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด  เลขท่ีต าแหนํง  12-3-01-2101-001   

ปฏิบัติหน๎าที่งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหน๎าที่และมีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.  งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  งานชํวยเหลือและฟ้ืนฟูผู๎ที่ได๎รับภัยพิบัติตําง  ๆ 
3.  งานกู๎ภัยตําง ๆ 
 



4.  งานรักษาความสงบเรียบร๎อยขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์   
5.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 2.  นายชาตรี  จันทร์เขียว  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  นายสุเทพ   
รุณรักษา  ต าแหนํง  พนักงานดับเพลิง  นายนภดล  เกียรติยศ  ต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป(กองการศึกษา ฯ 
ปฏิบัติงานปูองกัน)  นายวรายุทธ  ปัญญาไชย  , นางสาวจิราพร  กันธนะภี  และนายถวิล  ไชยชมพู  พนักงาน
จ๎างเหมาบริการ  เป็นผู๎ชํวย  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1.  งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน  –   ร๎องทุกข์ตํางๆ  
2.  งานเกี่ยวกับงานธุรการ  และงานบันทึกข๎อมูลตํางๆ  

 3.  งานชํวยเหลืออุบัติเหตุ  และผู๎ปุวยฉุกเฉิน 
 4.  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 5.  งานรักษาความสงบเรียบร๎อย 
 6.  งาน อปพร.อบต.แมํกรณ์ 
 7.  จัดสถานที่ในงานพิธีท๎องถิ่น  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี 
 8.  งานประสานการด าเนินการ  ของศูนย์ตํอสู๎เพ่ือเอาชนะยาเสพติดต าบลแมํกรณ์ (ศตส.ต. 

แมํกรณ์) 
 9.  ปฏิบัติหน๎าที่เก่ียวกับการรับ -  สํงข๎อความทางวิทยุสื่อสาร   ระหวํางองค์การบริหารสํวน 

ต าบลกับหนํวยราชการตําง  ๆ 
   10.  งานเขียนปูายชนิดตําง ๆ   

 11.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 1.7  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 

 1.   นายศุภลักษณ์  นาชัยเวยีง  ต าแหนํง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-01- 
3801-001 โดยมี  นางสาวพชรภัทร  ประมวล และนางสาวหนึ่งฤทัย  บรรดิ  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป  
เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้  

  1.  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานศูนย์รวมข๎อมูลและผลิตภัณฑ์ต าบล 
- งานสํงเสริมประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
- งานความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน  (จปฐ.) 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

2.  งานสังคมสงเคราะห์ มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน  สตรี ผู๎ด๎อยโอกาส  คนชรา ผู๎ปุวยเอดส์ และผู๎พิการ 
- งานส ารวจ ติดตามข๎อมูลสังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการผู๎สูงอายุและกลุํมตํางๆ 
- งานชมรมผู๎สูงอายุต าบลแมํกรณ์ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

3.  งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- งานฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านวิชาการแกํกลุํมอาชีพ 
- งานพัฒนาศักยภาพกลุํมอาชีพ 
- งานสํงเสริมสนับสนุนหาแหลํงเงินทุนแกํกลุํมอาชีพ 
- ควบคุม  จัดระเบียบ  และขึ้นทะเบียนกลุํมอาชีพและองค์กรตําง ๆ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 



4.  งานด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- การขยายของพ้ืนที่ปลูกปุา 
- งานเครือขํายปุาชุมชน 
- งานอนุรักษ์พันธุ์ปลาพ้ืนเมือง 
- งานลุํมน้ ากก / ลุํมน้ ากรณ์ / ลุํมน้ าโขง 
- งานควบคุมตลาดและสินค๎าท๎องถิ่น 
- ควบคุมมลพิษทางอากาศ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

5.  งานตามนโยบายของผู๎บริหาร  มีหน๎าที่เก่ียวกับ 
- โครงการหมูํบ๎านสะอาด  หน๎าบ๎านนําดู  หลังบ๎านนํามอง  พ่ีน๎องสามัคคี 
- โครงการจัดการสิ่งแวดล๎อมและการคัดแยกขยะ 
- โครงการสภาสตรีต าบลแมํกรณ์ 
- งานประจ าปี  
- งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
- งานควบคุมการประกอบการค๎าท่ีนํารังเกียจหรือเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
- งานส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ         
- งานสุขาภิบาลโรงงาน 
- งานชีวอนามัย 
- งานฌาปนกิจสงเคราะห์  
- งานสํงเสริมกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน 
- งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามที่ได๎รับมอบหมาย  

 1.8  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 1.  นางสาวชุติณัชชา  สุจาจริง   ต าแหนํง  นักพัฒนาการทํองเที่ยวปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหนํง   

12-3-01-3302-001  มีหน๎าที่และรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  การส ารวจ  รวบรวมศึกษา  ข๎อมูล  ปัญหาตําง ๆ  เกี่ยวกับแหลํงทํองเที่ยว  ธุรกิจการ 

ทํองเที่ยว  บริการการทํองเที่ยว  ปัจจัยพื้นฐานทางการทํองเที่ยว 
  2.  การพัฒนา  ปรับปรุง  แหลํงทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นใหมํและแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํแล๎ว 
  3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  บ ารุงรักษาสภาพแวดล๎อม  วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปกรรม  โบราณวัตถุ       

ปูชนียสถานตําง  ๆ  พัฒนาให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์  และเป็นที่ดึงดูดใจทางการทํองเที่ยว 
  4.  ก าหนดมาตรฐาน   กฎเกณฑ์ธุรกิจการทํองเที่ยว 
 5.  งานสํงเสริม  สนับสนุน  บริการการทํองเที่ยวขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 
 6.  จัดระเบียบธุรกิจการทํองเที่ยว   ตลอดจนตรวจสอบ ประเมินผล  ให๎ค าแนะน า ค าปรึกษา     

ในการปฏิบัติงานพัฒนาการทํองเที่ยว  ให๎เป็นไปตามเป็นที่วางไว๎ 
 7.  ควบคุมการด าเนินการก๎อสร๎าง   ศึกษา  รวบรวมรายละเอียด  ข๎อมูลมาตรฐาน  ระเบียบ 

ตําง ๆ  ที่เก่ียวกับกฎเกณฑ์ธุรกิจทํองเที่ยว 
  8.  งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย   
 
 
 
 



2.  กองคลัง 
 มอบหมายให๎ นางนงนุช ศรีธิ ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ) เลขที่ต าแหนํง  

12-3-04-2102-001 เป็นผู๎รับผิดชอบก ากับดูแลภายในกองคลัง มีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่  
ลูกจ๎างประจ า และพนักงานจ๎างในสังกัดเป็นผู๎ชํวย โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห์ ท า
ความเห็นเสนอแนะ และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต๎องใช๎ความช านาญ โดยตรวจสอบการจัดการ
ตําง ๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายด๎าน เชํน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได๎ งานรวบรวมสถิติ
วิเคราะห์งบประมาณพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู๎ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความ
ถูกต๎องเก่ียวกับการเบิกจํายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีคํา และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบ
รายงานการเงินตําง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตําง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต๎องวางแผนงานด๎านตําง ๆ ให๎การปฏิบัติงาน ของหนํวยงาน สังกัดหนํวยการคลังได๎ปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ  การประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแก๎ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
รายได๎ รายจํายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจําย ก าหนดรายจํายของ
หนํวยงาน เพ่ือให๎เกิดการช าระภาษีและคําธรรมเนียมตําง ๆ อยํางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะน า
วิธีการปฏิบัติงาน  พิจารณาเสนอแนะการเป็นที่มาของแหลํงรายได๎ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและ
บัญชีตําง ๆ  ตรวจสอบการเบิกจํายวัสดุ การจัดซื้อ จัดจ๎าง รํวมเป็นกรรมการตําง ๆ ตามท่ีได๎รับมอบหมาย เชํน 
กรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นกรรมการตรวจการจ๎าง เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เสนอข๎อมูลทางด๎านการ
คลัง เพ่ือพิจาณาปรับปรุงแก๎ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เป็นต๎น การจัดฝึกอบรม และให๎ค าปรึกษาแนะน าตอบ
ปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน๎าที่ เข๎ารํวมประชุมคณะกรรมการตําง ๆ ตามที่ได๎รับแตํงตั้ง เข๎ารํวมประชุมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนงาน ของหนํวยงานโดยมีสํวนราชการที่เป็นฝุายตําง  ๆ  ดังนี้ 
 1.  งานการเงินและบัญชี 

มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวอัญชลี   สมบูรณ์  ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและ  
บัญชีช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3201-001   โดยมีนางสาวกริชศิทร เยเบียงกู ํ  ต าแหนํง
พนักงานจ๎างทั่วไป (สังกัดส านักงานปลัด  ปฏิบัติหน๎าที่  กองคลัง)  ชํวยงานการเงินและบัญชี ,  นางสาวจรัสพร  
ค าภีระ  และนางสาวปรารถนา  ดีน๎อย  พนักงานจ๎างเหมาบริการ  เป็นผู๎ชํวย โดยให๎นางนงนุช  ศรีธิ  ต าแหนํง
ผู๎อ านวยการกองคลัง เป็นผู๎ก ากับดูแล มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

11. รับฎีกาเบิกเงินจากกองตํางๆ ลงเลขรับฎีกา วันที่รับใบเบิก ลงควบคุมงบประมาณ และตรวจสอบ 
ทะเบียนเงินรายจําย 

12. จัดท าฎีกาเบิกตัดปีโครงการที่ด าเนินการไมํทันปีงบประมาณนั้นหรือจัดท ารายจํายค๎างจํายตามแบบ 
ที่ก าหนด  ฎีกาเบิกเงินสะสม   ค านวณ ตรวจสอบ และน าสํงภาษีเงินได๎หัก ณ ที่จําย  ให๎แกํกรมสรรพากร 

13. รวบรวมฎีกาเบิกจํายของทุกกอง,เอกสารประกอบฎีกา พร๎อมลงนามเป็นผู๎ตรวจสอบฎีกา 
14. จัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  จํายเช็ค/จํายเงิน  จากฎีกาท่ีได๎รับการอนุมัติจากผู๎มีอ านาจเรียบร๎อย 

แล๎ว 
15. ปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การ 

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548  หมวด 6  การตรวจและการอนุมัติฎีกา 

16. ตรวจสอบ/ทวงถามในด๎านเงินกู๎ , ลูกหนี้เงินยืม ขององค์การบริหารสํวนต าบล งานสวัสดิการของ 
พนักงานสํวนต าบล และลูกจ๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล เชํน การก๎ูยืมเงินกับสถาบันการเงินตําง ๆ งาน
รายงานผลการใช๎จํายเงินรายไตรมาส 

17. ท าหน๎าที่ตรวจสอบจ านวนเงินที่เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บน าสํงกับหลักฐานน าสํงเงินและแสดงยอดรวม 
จ านวนเงินไว๎ในส าเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท๎ายและลงลายมือชื่อก ากับความถูกต๎องไว๎ทุกครั้ง 

18. รับใบน าสํงจากงานจัดเก็บ มาลงบัญชีเงินสดรับ และทะเบียนเงินรายรับ 



19. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานจัดเก็บ  ได๎รับมาจากส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด  น ามาลงบัญชีเงิน 
สดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) น าใบผํานรายการทั่วไป(กรณีเงินโอนตําง ๆ) 

20.  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ  จํายเงิน  และเสนอให๎คณะกรรมการเก็บรักษา   
เงินและผู๎บริหารทราบทุกวัน 

11.  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบ กับเงินสดรับ และเงินฝากธนาคารให๎ถูกต๎องตรงกัน 
        12.  น าทะเบียนคุมเงินสะสมมาตรวจสอบ กับสมุดเงินสดจําย และบัญชีแยกประเภทให๎ถูกต๎องตรงกัน 

14.  จัดท าใบผํานรายการทั่วไปทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมํได๎รับเงินสด เชํน ดอกเบี้ยเงินสดธนาคาร ท าใบ  
ผํานรายการบัญชีมาตรฐาน 1,2,3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี 
        14.   การจัดท ารายงานตําง ๆ  เชํน 

 -  รายงานประจ าเดือน งบทดลองและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบทดลองสํงภายในก าหนด 
 -  งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินสํงภายในก าหนด พร๎อมกับงบ 

แสดงฐานะการเงินรายไตรมาส 
        15.   เป็นผู๎จํายเงิน  พร๎อมลงนามเป็นผู๎จํายเงินในหน๎าฎีกา 
        16.   จัดเก็บฎีกาให๎ถูกต๎องตามระเบียบ  ระบบ รักษาให๎ปลอดภัยอยําให๎สูญหาย 
        17.   งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสุภาพร  มหายศนันท์  ต าแหนํง  นักวิชาการจัดเก็บรายได๎

ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3203-001  โดยมี นางสาวพรพินิจ  ไชยลังกา ต าแหนํง พนักงานจ๎าง
ชํวยงานจัดเก็บรายได๎ และนางสาวนภารัตน์  จองค า ต าแหนํง พนักงานจ๎างเหมาชํางแผนที่ภาษี เป็นผู๎ชํวย โดย
ให๎นางนงนุช  ศรีธิ  ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

3. รับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  พร๎อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ เชํน  ส าเนาทะเบียน 
บ๎าน , ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน , ส าเนาโฉนดที่ดิน  ,  ส าเนาสัญญาเชําโรงเรือนและท่ีดิน  และหลักฐาน
อ่ืน ๆ  ที่แสดงการเริ่มใช๎ประโยชน์จากทรัพย์สิน 

4. ประเมิน/ค านวณคําภาษี  กํอนสํงให๎เจ๎าพนักงานผู๎ประเมินภาษี  (ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล)  
ตรวจสอบและรับรอง  

3.  จัดเก็บรายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเอง  และเงินโอนทุกประเภท โดยออกใบเสร็จ 
รับเงินพร๎อมลงลายมือชื่อ  จัดท าใบน าสํงเงินพร๎อมเงินสด  หรือหลักฐานการน าเงินฝากธนาคารแนบทุกครั้ง  ที่มี
การน าเงินฝากธนาคารให๎งานบัญชีตรวจสอบ 

4.   จัดท ารายละเอียดแบํงบล็อก  โซน  ตามแผนที่ภาษี  เพ่ือก าหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีทุกปี 
5.   เรํงรัด  จัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจ าปี , ประจ าเดือน  เชํน  ภาษีปูาย , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   

ให๎หมดไปโดยไมํมีค๎าง 
   6.   งานจัดท าทะเบียน ผท.1,2,3,4,5,6,13 
   7.   จัดท าแผนการจัดเก็บภาษีประจ าปีทุกๆ ปี 
 8.   การจัดท าทะเบียนและข๎อมูลในระบบบัญชี E - laas 
 9.   จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินพร๎อมเก็บรักษาให๎ปลอดภัย อยําให๎สูญหาย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ให๎รายงานการรับมาและใช๎ไปของใบเสร็จรับเงิน พร๎อมท าเจาะปรุให๎เรียบร๎อย 
10.  ออกใบเสร็จรับเงินรายได๎ทุกประเภท  ที่เป็นรายรับขององค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  พร๎อม 

ลงนามเป็นผู๎รับเงินใน ใบเสร็จรับเงิน และกรณีท่ีไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ ให๎ นางสาวอัญชลี   สมบูรณ์  
ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  เป็นผู๎ท าการแทนตามล าดับ  ส าหรับหัวหน๎าหนํวยงานคลัง ให๎ 
นางนงนุช  ศรีธิ   ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  หรือ นายชลิต  สมรูป  หัวหน๎าส านักปลัด เป็นผู๎ลงนาม



ตามล าดับ  โดยเมื่อสิ้นเวลารับเงิน  ให๎ผู๎ที่รับช าระเงินน าเงินพร๎อมใบเสร็จ สํงให๎เจ๎าหน๎าที่การเงิน  เพ่ือน าฝาก
ธนาคารตํอไป 

 11. จัดท า ปรับปรุง ข๎อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยระบบ GIS ให๎ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
 12.  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้   ภาษีทุกประเภทให๎เป็นปัจจุบัน พร๎อมเรํงรัดติดตามลูกหนี้ที่ค๎างช าระ 

     13.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย       
3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวปสุตา  เทพดวงแก๎ว  ต าแหนํง  นักวิชาการพัสดุ 

ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  12-3-04-3204-001  โดยมีนางสาวณฐมน  ประมวล  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎า
พนักงานการเงินและบัญชี  และนางสาวสุวรรณี  ไชยชมพู  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ  เป็นผู๎ชํวย  โดยให๎ 
นางนงนุช  ศรีธิ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.  กํอนสิ้นเดือนกันยายน  ของทุกปี ต๎องแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2.  แตํงตั้งคณะกรรมการจ าหนํายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไมํใช๎หรือเลิกใช๎ เสื่อมสภาพ และสูญหายไมํ 
สามารถใช๎การได๎และด าเนินการจ าหนํายออกจากบัญชี  หรือทะเบียน 
 3.  จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ๎าง ตามแบบ ผด.1 ผด.2 ผด.3 ผด.5  
รายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะงานพัสดุกลาง  
 4. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎างตามแผนฯ ในวิธีสอบราคา,ประกวดราคา,วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ  
รวมถึงการประมูลด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Avction) เมื่อการจัดซื้อจัดจ๎างไมํเป็นไปตามแผนต๎องด าเนินการ
ปรับแผน และแจ๎งสํวนตําง ๆ ให๎ทราบ 
 5.  ตรวจทาน/ตรวจสอบ การคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน สิ่งกํอสร๎างและการใช๎รถยนต์สํวนกลาง 
 6.  จัดท าสมุดคุมครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งกํอสร๎าง จัดท าการ์ดคุมครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง พร๎อมทั้ง 
การให๎เลขครุภัณฑ์ 
 7.  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ๎าง ตามแผนฯ ในวิธีตกลงราคา โดยการเสนอผํานเจ๎าหน๎าที่พัสดุ 
 8.  จัดท าบัญชีรับ – จําย พัสดุ ครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต๎องทวงถาม และติดตามเมื่อครบก าหนดสํงคืน  
พร๎อมทั้งตรวจสอบพัสดุที่สํงคืนวําอยูํในสภาพเดิมหรือไมํ หากพบวําพัสดุที่สํงคืนเกิดความเสียหาย ให๎รายงาน
ผู๎บริหารและแจ๎งผู๎ยืมให๎ด าเนินซํอมแซมให๎อยูํในสภาพใช๎การได๎ดังเดิม กํอนการรับคืน 
 9.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

4.งานธุรการ 
มอบหมายให๎อยูํในความรับผิดชอบของ  นางสาวจรัสพร  ค าภีระ  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างเหมาชํวยงาน

ธุรการ   โดยให๎นางนงนุช  ศรีธิ ต าแหนํงผู๎อ านวยการกองคลัง  เป็นผู๎ก ากับดูแล มีรายละเอียดของงานและการ
ปฏิบัติงาน   ดังนี้ 
 งานสารบรรณ 
  1.   งานรับ - สํง และลงทะเบียนหนังสือราชการของกองคลัง 
  2.  งานคดัแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
  3.  งานรํางโต๎ตอบหนังสือราชการของกองคลัง 
  4.  งานเก็บรักษา , ยืมหนังสือราชการ 

5.  งานแจ๎งเวียนหนังสือราชการ  ค าสั่ง  ประกาศ  ให๎สํวนราชการและผู๎เกี่ยวข๎องรับทราบเพื่อ 
ถือปฏิบัติ 

6.  น าแฟูมเสนอผู๎บริหารเพ่ือลงนาม / สั่งการ 
7.  ค๎นหาเอกสารตําง ๆ ให๎กับงานตําง ๆ ในกองคลัง 
 
 



 งานเอกสารการพิมพ์ 
  1.  การพิมพ์หนังสือ , แบบฟอร์มตําง ๆ 
  2.  การท าส าเนาหนังสือ   เชํน ถํายเอกสาร  อัดส าเนา 
  3.  การเรียบเรียงเอกสารและการจัดท ารูปเลํม 
 งานประชุม 

3. การจัดท าหนังสือเชิญประชุมและสํงหนังสือเชิญประชุม 
4. การประสานด๎านสถานที่และอาหารเครื่องดื่มในการประชุม 

  3.  จัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
4.  การจดบันทึกและการจัดสํงรายงานการประชุม 

  5.  งานอ่ืน ๆที่ได๎รับมอบหมาย 
3.  กองช่าง 

มอบหมายให๎  นายยุทธนา  ชูศรีโฉม  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่
ต าแหนํง  12-3-05-2103-001  เป็นหัวหน๎าผู๎รับผดิชอบ  โดยมีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่  และ
พนักงานจ๎างในสังกัดกองชํางเป็นผู๎ชํวยมีหน๎าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจออกแบบ  การตรวจสอบการ
กํอสร๎างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการกํอสร๎างและซํอมบ ารุงการควบคุม
การกํอสร๎างและซํอมบ ารุง  งานแผนงานด๎านวิศวกรเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักร  การควบคุม  การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  
เก็บรักษา  การเบิกจําย  อุปกรณ์  อะไหลํ  น้ ามันเชื้อเพลิง  และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข๎องและได๎รับมอบหมาย
โดยมีสํวนรํวมราชการภายในเป็นฝุายตําง ๆ  ดังนี้ 
 1. งานก่อสร้าง 
 มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง)  เลขที่ต าแหนํง  
12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี นายยุทธิไกร  ค าทอน , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ ต าแหนํง   
ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์ บรรดิ  ต าแหนํง  ผูช๎ํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ  ต าแหนํง  ชําง
กํอสร๎าง , นายเทอดพงศ์ ไชยยา และนางสาวอัญชลี เพชรรัตน์ พนักงานจ๎างทั่วไป เป็นผู๎ชํวย มีหน๎าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกํอสร๎างและบูรณะถนน งานกํอสร๎าง และบูรณสะพานและโครงการพิเศษ ทางระบายน้ าและ
โครงการพื้นฐานอ่ืน ๆ  งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม   งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยาน 
พาหนะ  งานจัดท าฎีกาและพัสดุประจ ากองชําง  งานกํอสร๎างปรับปรุงบูรณะและซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างสาธารณะ  
การขอตั้งงบประมาณประจ าปี  การของบประมาณ  ประสานงานกับฝุายผังเมือง  การก าหนดรายละเอียดข๎อมูล
สาธารณะและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน  ๆ  ที่ได๎รับมอบหมาย 

2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง)  เลขที่ต าแหนํง  

12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี นายยุทธิไกร ค าทอน , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ต าแหนํง 
ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์ บรรดิ ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ  ต าแหนํงชํางกํอสร๎าง  
, นายเทอดพงศ ์ ไชยยา และนางสาวอัญชลี เพชรรัตน์ พนักงานจ๎างทั่วไป เป็นผู๎ชํวย มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  งานบริการ
ข๎อมูลและหลักเกณฑ์  งานออกแบบ  งานตกแตํงสถานที่ งานส ารวจพื้นที่ งานวางผังพัฒนาเมือง งานจัดรูปที่ดิน
และฟ้ืนฟูชุมชน  งานแบบกํอสร๎างที่มีผู๎ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภท  ที่ได๎รับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานท๎องถิ่น
ให๎กํอสร๎างถูกต๎องตามแบบที่ได๎รับอนุญาต  การประมาณราคา  รํวมพิจารณาก าหนดวางแผนงบประมาณและ
ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

 
 



3. งานประสานงานสาธารณปูโภค 
 มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่ต าแหนํง  
12-3-05-2103-001 เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ  โดยมี  นายยุทธิไกร   ค าทอน  , นายกิตติคุณ  กุลวงค์  
ต าแหนํง  ผู๎ชํวยชํางโยธา  นายจักรพงค์  บรรดิ  ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์   ศรีโชติ   
ต าแหนํง  ชํางกํอสร๎าง , นายเทอดพงศ์  ไชยยา  และนางสาวอัญชลี  เพชรรัตน์  พนักงานจ๎างทั่วไป  เป็นผู๎ชํวย  
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภค งานขนสํงและวิศวกรรมจราจร  งานระบายน้ า  งานไฟฟูา
สาธารณะ  แก๎ไขปัญหาน้ าทํวมขัง  การบ ารุงรักษาคูคลองทํอระบายน้ า ท าการส ารวจพื้นที่เพ่ือจัดท าแผนที่ และ
โครงการปูองกันน้ าทํวมขัง  แผนบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะ  แผนโครงการบ ารุงรักษาคูคลองสาธารณะแผน
โครงการล๎างทํอระบายน้ า  และแผนการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร  เครื่องสูบน้ า  อุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ า 
ให๎มีความพร๎อมที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตลอดเวลา  การแก๎ไขเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ าทํวมขัง  การระบาย
น้ าและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน้ า  สร๎างเข่ือน  สร๎างท านบและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 

4. งานผังเมือง 
มอบหมายให๎ นายยุทธนา ชูศรีโฉม ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองชําง (นักบริหารงานชําง) เลขที่ต าแหนํง  

12-3-05-2103-001เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ โดยมี  นายยุทธิไกร   ค าทอน  , นายกิตติคุณ  กุลวงค ์ 
ต าแหนํง  ผู๎ชํวยชํางโยธา นายจักรพงค์  บรรดิ   ต าแหนํง  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ  นายฐาปกรณ์  ศรีโชติ   
ต าแหนํง  ชํางกํอสร๎าง  , นายเทอดพงศ์   ไชยยา  และนางสาวอัญชลี  เพชรรัตน์พนักงานจ๎างทั่วไป  เป็นผู๎ชํวย  
มีหน๎าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนที่  งานวางผังพัฒนาเมือง  งานจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมือง  ก าหนดแนวเขตที่
สาธารณะ  เพ่ือขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  การบุกรุกท่ีดินให๎เป็นที่สาธารณะ  ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ
สิ่งสาธารณูปการ  เชํน  ถนน  ทางเท๎า  คันดิน  สะพาน  ทํอระบายน้ าและปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  เลขที่ต าแหนํง 12-3-
08-2107-001  เป็นหัวหน๎าผู๎รับผิดชอบ  ก ากับดูแลภายในกองการศึกษา ฯ โดยมีหน๎าที่ดูแลรับผิดชอบ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์  ท าความเห็นเสนอแนะ  และด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานการศึกษา  โดย
ตรวจสอบการจักการตําง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานสํงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ
งานกิจการโรงเรียน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานกีฬาและนันทนาการ  พิจารณาตรวจสอบรายงานการด าเนินงาน
ตามโครงการ   รายงานการปฏิบัติงาน  สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตําง  ๆ  พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะต๎องวางแผนงานด๎านตําง ๆ ให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานสังกัดกองการศึกษา ฯ  ได๎ปฏิบัติงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมตรวจสอบงบประมาณรํวมกับกองคลัง  ตรวจสอบการเบิกจํายวัสดุอุปกรณ์  รํวม
เป็นกรรมการตําง ๆ ตามท่ีได๎รับแตํงตั้งเข๎ารํวม  ประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหนํวยงาน  โดย
มีสํวนราชการที่เป็นฝุายตําง  ๆ  ดังนี้ 
 1.งานบริหารการศึกษา 

1.1  มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   เลขท่ีต าแหนํง  
12-3-08-2107-001  มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

ก ากับดูแลภายในกองการศึกษา ฯ มีพนักงานสํวนต าบลเป็นเจ๎าหน๎าที่และพนักงานจ๎าง ในสังกัดเป็น
ผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ  การใช๎เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การ
บริหารงานบุคคล การบริหารเงินและงบประมาณ การประสานการก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลตลอด 
จนการพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน   การสํงเสริมท านุบ ารุงศาสนา   ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  รวมถึงเป็นผู๎ปกครองบังคับบัญชาเจ๎าหน๎าที่ภายในกองการศึกษา ฯ  และงานอื่นที่
เกี่ยวข๎อง  เพ่ือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  และหนังสื่อสั่งการตําง ๆ โดยมีสํวนราชการที่เป็น
ฝุายงานตําง ๆ  ดังนี้ 



2.งานส่งเสริมการศึกษา 
2.1  มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว   ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา   เลขท่ีต าแหนํง  

12-3-08-2107-001  เป็นหัวหน๎า  โดยมี  นางสาวปิยวรรณ  ไชยเดช  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เลขที่
ต าแหนํง  12-3-08-2107-002  เป็นผู๎ชวํย  โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบ   ดังนี้     

34. งานจัดท าแผนพัฒนา  แผนการจัดการศึกษา  และแผนปฏิบัติการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม  
35. งานพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
36. งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และการจัดท าหลักสูตร 
37. งานประสานและปฏิบัติตามแผนงานโครงการประจ าปี 
38. จัดท าแผนบริหารงบประมาณและงานขอตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี 
39. งานบริหารวิชาการ กิจกรรมในและนอกหลักสูตร  
40. งานบริหารจัดการ  นิเทศการศึกษา  ควบคุมดูแลก ากับติดตามประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
41. งานติดตามผลการปฏิบัติ  ตามนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
42. งานโครงการตําง  ๆ  ที่เก่ียวกับการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี           
43. งานควบคุมภายในของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
44. งานเกี่ยวกับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
45. งานฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร ปรับปรุง  และพัฒนาสํวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
46. งานจัดการศึกษา  
47. งานอุดหนุนโรงเรียนเครือขํายการศึกษา และหนํวยงานอ่ืน ๆ   
48. งานกิจการโรงเรียน            
49. งานอ่ืนๆ ทีไ่ด๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 
50. งานส ารวจ  รวบรวม  จัดเก็บข๎อมูล  สถิติทางการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
51. งานประสาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ 

โรงเรียนองค์การบริหารสํวนต าบล 
52. งานประสานและปฏิบัติตามแผนงานโครงการประจ าปี 
53. งานควบคุมการใช๎จํายเงินงบประมาณตามข๎อบัญญัติ 
54. งานควบคุม การเบิกจําย การลงบัญชี พัสดุครุภัณฑ์ จัดท าฎีกาเบิกเงิน  

 22. งานนิเทศการศึกษา ควบคุมดูแลก ากับติดตามประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน 
องค์การบริหารสํวนต าบล 

55. งานบุคลากรทุกประเภท เชํน การลา  
56. รวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนองค์การบริหารสํวนต าบล 
57. งานประสานเกี่ยวกับการศึกษาทุกประเภท เชํน ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน ห๎องสมุดประชาชน ฯลฯ 
58. งานจัดท าเอกสารเผยแพรํ แผํนพับ และงานประชาสัมพันธ์ 
59. งานจัดเก็บระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวกับงานในหน๎าที่ของสํวนการศึกษา 
60. งานเชิญประชุม/รายงานการประชุม 
61. การจัดระเบียบงานสารบรรณของสํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
62. งานธุรการทั่วไป 
63. งานรับ-สํงโต๎ตอบหนังสือราชการ 
64. งานจดบันทึกการนัดหมายงาน 
65. งานเกี่ยวกับหนังสือเวียน 
66. ชํวยเหลือเสนอแนะงานของนักวิชาการศึกษาและงานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา  
 



3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.1 มอบหมายให๎ นางสมศรี ท๎าวค าหลํอ ต าแหนํง คร ู  เลขที่ต าแหนํง  12-3-08-2204-498 
มีหน๎าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 

1.  รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.  วางแผนการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เชํน จัดท าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการสํงเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด๎านอยํางตํอเนื่อง 

3.  จดัท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผล 

4.  จัดท าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
มาตรฐานบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎มีการพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การสํงเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาผู๎เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6.  ประสานความรํวมมือกับชุมชน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
7.  เป็นผู๎แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไปและประสานเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย                                                            

3.2  มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
9. นางสมศรี     ท๎าวค าหลํอ   ต าแหนํง  คร ู  
10. นางพรสิน     ค าภีระ    ต าแหนํง  ครู   
11. นางสาวทัศนีย์    เป็งเรือน   ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
12. นางสาวพิมพ์ลภัส หงษาหาญ ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
13. นางสาวนิยาภรณ์  ค าดี  ต าแหนํง  ผู๎ดูแลเด็ก 
14. นางสุพรรณ  ไชยชมพู  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป 
15. นางสาวอรพินท์  เทพสุภา  ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป 
16. นางสาวสไบพร  ก าแพงแก๎ว ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป(สังกัด
ส านักงานปลัด 

ปฏิบัติหน๎าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)  มีหน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
14. จัดการเรียนการสอน   ให๎เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 
15. งานด๎านการเงินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
16. งานรวบรวมข๎อมูลและรายงานข๎อมูลสถิติ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมํกรณ์ 
17. งานควบคุมดูแลผู๎รับเหมาท าอาหารกลางวัน 
18. งานพัสดุครุภัณฑ์ และบัญชีคุมวัสดุอาหารเสริม (นม) 
19. งานอบรมเลี้ยงดูเด็ก   ตั้งแตํรับเด็กจากผู๎ปกครองจนกระทั่งสํงคืนให๎ผู๎ปกครอง 
20. จัดกิจกรรมเพ่ือดูแล เตรียมความพร๎อมและพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 
21. งานจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน(เด็กเล็ก ๒ - ๓ ขวบ)ได๎แกํ สื่อการสอน บัญชี

รายชื่อเด็ก  
22. บันทึกตารางสุขภาพเด็ก สมุดประจ าตัวเด็ก ฯลฯ 
23.  จัดบรรยากาศภายในห๎องเรียนให๎เหมาะสมกับเด็กเล็ก ดูแลความปลอดภัยและรักษาความ

สะอาด อาคารสถานที่ภายในและภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
24. จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมประจ าวันจัดอาหารเสริมน้ าอุปโภค 

บริโภค  



25. ศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให๎ทันตํอเหตุการณ์ 
26. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 

 4.  งานกิจการโรงเรียน 
4.1 มอบหมายให๎  นางภาวิณี  จันทรา  ต าแหนํง คร ูค.ศ. 1  เลขที่ต าแหนํง  12-3-08-1229-544  

มีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมในสถานศึกษา  บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
บริหาร งานฝุายวิชาการ  ฝุายบริหารงาน  งบประมาณ  ฝุายบริหารงานบุคคล  ฝุายบริหารงานทั่วไป  โดยน า
หลัก  “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ในฐานะโรงเรียนเป็นนิติบุคคล  ได๎แกํ 

1.  หลักนิติธรรม    
2.  หลักคุณธรรม   
3.  หลักความโปรํงใส   
4.  หลักการมีสํวนรํวม     
5.  หลักความรับผิดชอบ     
6.  หลักความค๎ุมคํา  

4.2 มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบตามโครงการการบริหารงานโรงเรียน   ๔  ฝุาย   ดังนี้ 
2. ฝุายบริหารงานวิชาการ   มอบหมายให๎   นางนภศร   สุภาพร   ต าแหนํง   ครู   เลขที่ต าแหนํง   

12-3-08-1229-545  เปน็หัวหน๎า   โดยมี  นางสาวชมลพรรณ   อิ่นค า  ต าแหนํงพนักงานจ๎างทั่วไป   เป็น
ผู๎ชํวย  มีหน๎าที่ด าเนิน การในเรื่องตําง  ๆ  ดังนี้        
  1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                          
  2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎                                                                   
  3.  การวัด ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
  4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
  6.  การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎           
  7.  การนิเทศการศึกษา                        
  8.  การแนะแนวการศึกษา   
  9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
  10.  การสํงเสริมความรู๎ด๎านวิชาการแกํชุมชน           
  11.  การประสานความรํวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน       

 12.  การสํงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกํบุคคล ครอบครัว องค์กร หนํวยงานและสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษา 
 4.3 ฝุายบริหารงานงบประมาณ  มอบหมายให๎ นางภาวิณี จันทรา ต าแหนํง  ครู คศ. ๑  เลขที่ต าแหนํง  
12-3-08-1229-544  เป็นหัวหน๎า  โดยมี นางสาวณฐมน  ประมวล  ต าแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานการเงินและ
บัญชี  เป็นผู๎ชํวย   มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง ๆ  ดังนี้  
  1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ   
  2.  การจัดสรรงบประมาณ                      
  3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช๎เงินและผลการด าเนินงาน  
  4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา             
  5.  การบริหารการเงิน        
 6.  การบริหารบัญชี        
  7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 



 4.4 ฝุายบริหารงานบุคคล มอบหมายให๎  นางภาวิณี  จันทรา ต าแหนํง  ต าแหนํง ครู คศ.๑ เลขที่
ต าแหนํง  12-3-08-1229-544  เป็นหัวหน๎า  มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง ๆ ดังนี้       

 1.  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนํง  
 2.  การสรรหาและการบรรจุแตํงตั้ง    
 3.  การเสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ        
 4.  วินัยและการรักษาวินัย       
 5.  การออกจากราชการ     
4.5  3ายบริหารงานทั่วไป  มอบหมายให๎   นางสุภาพร  จะลอ   ต าแหนํง  ครู  เลขที่ต าแหนํง   

12-3-08-1236-370  เปน็หัวหน๎า  โดยมี   นางสาวชมลพรรณ   อ่ินค า  และนางสาวชุติมา  ค าน๎อย  
ต าแหนํง  พนักงานจ๎างทั่วไป   เป็นผู๎ชํวย   มีหน๎าที่ด าเนินการในเรื่องตําง  ๆ  ดังนี้       

 1.  การด าเนินงานธุรการ       
 2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
 3.  การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ      
 4.  การประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษา      
 5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร       
 6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 7.  การสํงเสริมสนับสนุนด๎านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  
 8.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อม  
 9.  การจัดท าส ามะโนผู๎เรียน   
 10.  การรับนักเรียน         
 11.  การสํงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
 12.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                   
 13.  การสํงเสริมงานกิจการนักเรียน                      
 14.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา                      
 15. การสํงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของ บุคคล ชุมชน องค์กร หนํวยงาน   

และสถานบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา                     
  16.  งานประสานราชการกับต๎นสังกัดและหนํวยงานอ่ืน     
  17.  การจัดระบบการควบคุมภายในหนํวยงาน    
  18.  งานบริการสาธารณะ 

4.6  มอบหมายให๎บุคลากรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 ระดับชั้นอนุบาล ๑ (อายุ ๓ - ๔ ปี) แยกเป็น  ๒  ห้องเรียน   ดังนี้ 

๓) อนุบาล ๑/๑  ครูประจ าชั้น คือ  นางสาวชมลพรรณ  อิ่นค า  
๔) อนุบาล ๑/๒  ครูประจ าชั้น  คือ  นางนิยาภรณ์   ค าดี 

ระดับชั้นอนุบาล ๒ (อายุ ๔ – ๕ ปี) แยกเป็น  ๒  ห้องเรียน  ดังนี้ 
๓) อนุบาล ๒/๑  ครูประจ าชั้น คือ  นางนภศร   สุภาพร 
๔) อนุบาล ๒/๒  ครูประจ าชั้น  คือ  นางสาวทัศนีย์   เป็งเรือน 

ระดับชั้นอนุบาล ๓ (อายุ ๕ – ๖ ปี) แยกเป็น  ๑  ห้องเรียน  ดังนี้ 
๒) อนุบาล ๓/๑  ครูประจ าชั้น  คือ  นางสาวกรกันยา  จันทวงษ์ 

โดยมีหน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
 1.  งานจัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน อนุบาลปีที่ ๑ ,๒ และ ๓ ได๎แกํ สื่อการสอน บัญชี 

รายชื่อเด็กบันทึกตารางสุขภาพเด็ก สมุดประจ าตัวเด็ก ฯลฯ 



 2.  จัดท าสื่อบทเรียนแสดงกระดานขําว, แสดง, อุปกรณ์, และการสาธิต  เรื่องปัจจุบันให๎กับ 
นักเรียน ภายใต๎ทิศทางและค าแนะน าของครูผู๎สอนโดยใช๎การบรรยายการอภิปรายหรือวิธีการเลํนบทบาทการ
ตรวจสอบ  

 3.  กวดวิชาและให๎ความชํวยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลหรือในกลุํมเล็ก ๆ เพ่ือที่จะชํวยเสริมสร๎าง 
แนวคิดการเรียนรู๎ที่น าเสนอโดยครูผู๎สอน  
  4.  ดูแลนักเรียนในห๎องเรียนห๎องโถง, โรงอาหาร, สนามโรงเรียน และศึกษานอกสถานที่  
  5.  ด าเนินการสาธิตการสอนทักษะเชํนเลํนกีฬาเต๎นร าและงานหัตถกรรม 
  6. แจกจํายเอกสารการเรียนการสอนเชํนต ารา, สมุด, เอกสาร, และดินสอให๎กับนักเรียน  
  7.  การกระจายการทดสอบและได๎รับมอบหมายการบ๎าน  
  8.  การบังคับใช๎นโยบายการบริหารงานและกฎระเบียบของโรงเรียน  

 9. แนะน าและตรวจสอบนักเรียนในการใช๎งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์และวัสดุในการสั่งซื้อ 
เพ่ือปูองกันการบาดเจ็บและความเสียหาย  
  10.  สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนและบันทึกข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องเพ่ือประเมินความก๎าวหน๎า  
  11.  การจัดระเบียบและวัสดุที่ปูายชื่อและผลงานของนักเรียนการแสดงผลงาน 

 12.  จัดระเบียบและควบคุมดูแลเกมและกิจกรรมสันทนาการอ่ืน ๆ เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาทาง 
รํางกายจิตใจและสังคม  
  13.  มีสํวนรํวมในการประชุมครูผู๎ปกครองเก่ียวกับความคืบหน๎าของนักเรียนหรือมีปัญหา  

 14.  แผนเตรียมความพร๎อมและพัฒนาเครื่องชํวยการเรียนการสอนตํางๆ เชํนบรรณานุกรม 
แผนภูมิและกราฟ  

 15.  เตรียมสรุปบทเรียนและการวางแผนในการก าหนดกลุํมสาระและสํงโครงรํางให๎ครูส าหรับ 
ความคิดเห็นตํอไป 

 16.  ให๎ความชํวยเหลือพิเศษให๎กับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษ เชํนนักเรียนที่มีความผิดปกติ 
ทางรํางกายและจิตใจ  
  17.  เข๎ารํวมชั้นเรียนและการเก็บรักษาบันทึกการเข๎ารํวมประชุม  
  18.  เป็นเจ๎าหน๎าที่ประจ ารถบัส รับ-สํง นักเรียนถึงมือของผู๎ปกครองทุกครั้ง  
  19.  ชํวยดูแลในห๎องพักครูของโรงเรียน  
  20.  เข๎ารํวมการประชุมเจ๎าหน๎าที่และให๎บริการในคณะกรรมการตามความจ าเป็น  
  21.  เก็บเงินจากนักเรียนส าหรับโครงการโรงเรียนที่เก่ียวข๎องกับนักเรียน  
  22.  ดูแลกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให๎เด็กทุกคนได๎รับอยํางทั่วถึง 
  23.  พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของนักเรียน 
  24.  งานอ่ืนๆ ที่ได๎รับมอบหมาย 
 4.7  มอบหมายให๎  นายเสกสรร  เทพสุภา  พนักงานจ๎างทั่วไป  ต าแหนํง  ภารโรง   มีหน๎าที่รับผิดชอบ   
ดังนี้ 
  1. เปิดและปิดประตู หน๎าตํางห๎องเรียน อาคารเรียนในสํวนที่รับผิดชอบตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

 2.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช๎ทุกชนิดที่อยูํ 
ภายในและภายนอกอาคารมิให๎สูญหาย ซํอมแซมและรักษาทรัพย์สินเหลํานั้นให๎อยูํในสภาพที่ใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ 

 3.  ท าความสะอาดสํวนที่รับผิดชอบ โรงอาหาร  ห๎องกิจกรรมและนันทนาการโดย กวาด – ถู –  
ขัด บริเวณท่ีรับผิดชอบให๎สะอาดเรียบร๎อยเป็นประจ า รวมทั้ง ฝูา เพดาน พัดลม กระจก ระเบียง บันได ห๎องน้ า 
ห๎องส๎วม บริเวณตําง ๆ ในโรงเรียน เป็นต๎น 

 4.  ท าความสะอาดและจัดพ้ืนที่สนาม  ถนน  ดูแลต๎นไม๎  ดอกไม๎  บริเวณตําง ๆ ในโรงเรียน   
ตามท่ีได๎รับมอบหมายให๎เรียบร๎อย 



  5.  รับผิดชอบดูแลสอดสํองให๎เกิดความปลอดภัยแกํทรัพย์สิน  และชีวิตของบุคลากรโรงเรียน 
  6.  ปฏิบัติงานราชการที่ได๎รับมอบหมายพิเศษเป็นคราว ๆ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็น
กลุํม 
  7.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได๎รับมอบหมาย 

4.8  นายถวิล ไชยชมภู  และนายวรายุทธ  ปัญญาไชย  พนักงานจ๎างเหมาบริการ  (สังกัดส านักงาน 
ปลัด) (ปฏิบัติหน๎าที่กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)  มีหน๎าทีค่วามรับผิดชอบ  ดังนี้ 
 ๑. ขับรับ - สํง นักเรียน 
 ๒. บ ารุงรักษารถยนต์ ท าความสะอาดรถยนต์และแก๎ไขข๎อขัดข๎องเล็กๆ น๎อย ๆ ในการใช๎รถยนต์ 
 ๓. จะต๎องตรวจรักษาสภาพรถเป็นประจ าทุกวันกํอนจะออก รับ - สํง นักเรียน  

 ๔. ชํวงขณะเวลา รับ - สํง นักเรียนทางรถโรงเรียนไมํมีสิทธิ์  รับ - สํง บุคคลภายนอก รวมทั้ง 
ผู๎ปกครองเด็ก                                                                                                                                                                                                                  

 ๕. จะต๎องพยายามรักษาเวลาในการเดินทาง รับ - สํง นักเรียนให๎อยูํในเวลา ที่นัดผู๎ปกครองทุกวัน  
และจะต๎องรับสํงนักเรียนให๎ครบทุกคน  โดยใช๎ความเร็ว ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยํางเครํงครัด 

   ๖. ขณะปฏิบัติหน๎าที่หรืออยูํในบริเวณโรงเรียน  พนักงานขับรถห๎ามสูบบุหรี่ และเสพย์สิ่งเสพติด 
ทุกชนิด อยํางเด็ดขาด      
 ๗. อัตราความเร็วในการขับรถไมํเกิน 60 กม./ชม. และขับรถด๎วยความไมํประมาท  
 ๘. รับ - สํงหนังสือราชการ                             

 ๙. ต๎องรักษาวินัยให๎เครํงครัด  และปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความวิริยะอุตสาหะ  อุทิศเวลาแกํราชการ 
อยูํเสมอ          

 ๑๐. ท าความสะอาดสํวนที่รับผิดชอบ โดย กวาด – ถู – ขัด บริเวณท่ีรับผิดชอบให๎สะอาด 
เรียบร๎อยเป็นประจ า รวมทั้ง ฝูา เพดาน พัดลม กระจก ระเบียง บันได ห๎องน้ า ห๎องส๎วม บริเวณตําง ๆ ใน
โรงเรียน เป็นต๎น  

 ๑๑. ปฏิบัติงานราชการที่ได๎รับมอบหมายพิเศษเป็นคราว ๆ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคลและเป็นกลุํม 
 ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

5. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  โดยมี   นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมี
หน๎าที่รับผิดชอบ  ดังนี้      
       ๑. งานส ารวจ  และจัดเก็บข๎อมูลพิพิธภัณฑ์  งานเผยแพรํวัฒนธรรมพื้นบ๎าน    
         ๒. งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีในวันส าคัญ                               
 ๓. งานวันส าคัญของชาติ                              
 ๔. งานโครงการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับงานวัฒนธรรม                              
 ๕. งานสํงเสริมความรู๎พ้ืนฐานแกํประชาชน และงานห๎องสมุด    
 6. งานกิจการศาสนา  และเก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนา 
 ๗. งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม               
   ๘. งานสํงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน นอกระบบ ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
 ๙. งานสํงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ 
 ๑๐. งานสํงเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนระดับกํอนประถมศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัยใน 
สํวนที่เกี่ยวข๎อง 
 ๑๑. งานสํงเสริมเผยแพรํหลักธรรมทางศาสนาแกํนักเรียน นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชน 



 ๑๒. งานเผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 ๑๓. งานอ่ืน ๆ ที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎บังคับบัญชา 

๖.  งานกิจการเด็กและเยาวชน  
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ 

วัฒนธรรม  โดยมี  นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้     

- งานส ารวจรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ  เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
- งานโครงการประกวดกิจกรรมเด็กและเยาวชนในเขตต าบล 
- งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ   
- งานกีฬานักเรียนระดับต าบล อ าเภอและจังหวัด 
- งานกีฬาเยาวชนและประชาชน  รวมทั้งการสํงเสริมสุขภาพด าเนินงานการพัฒนา 
     เยาวชนให๎เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ 
- งานจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนต าบลส าหรับเยาวชนและประชาชนไว๎ตลอดปี 
- งานประสานหนํวยงานอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมเยาวชน  
- งานให๎ความรํวมมือ จัดท า ตรวจสอบและให๎ความรํวมมืองานชุมชนรํวมกับนักพัฒนา 
     ชุมชน 
-    ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย  

๗. งานกีฬาและนันทนาการ  
 มอบหมายให๎  นางสาวนันธิยา  คีรีแก๎ว  ต าแหนํง ผู๎อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  โดยมี  นางสาวปยิวรรณ  ไชยเดช  ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  เป็นผู๎ชํวย  โดยมีหน๎าที่
รับผิดชอบ  ดังนี้     

-  สํงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพของเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
- งานสํงเสริมการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
- การพัฒนาเทคนิคการกีฬา 
- งานสํงเสริมและพัฒนาเทคนิคการกีฬาเพ่ืออาชีพ 
- งานการจัดการแขํงขันกีฬาเด็กและเยาวชน  ประชาชน  กีฬานักเรียน  ศูนย์กีฬาต าบล 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมาย 

 โดยให๎ทุกสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  ด าเนินการตามที่ได๎รับมอบหมาย หากมี
ข๎อขัดข๎อง  หรืออุปสรรคในการท างาน  ให๎แจ๎งนายอรรฆพร  บุญเจือ   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์  
ทราบในขั้นต๎น   เพื่อท าการแก๎ไข  และรายงานให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบ  ตํอไป 
    

ทั้งนี้ตั้งแตํวันที่  ๑  ตุลาคม  2561  เป็นต๎นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕61 
 
     
 

(นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแมํกรณ์ 

........................./ผู๎รําง/ผู๎พิมพ์ ......./........./......... 
 

........................./ผู๎ตรวจ        ......./........./.......... 
 

........................./หัวหน๎าส านัก ......./........./.......... 
 

........................./ปลัด           ......./........./.......... 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ที่ 275/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

                                              ------------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ  จัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน   และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือ 
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  และเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล   บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  รายงานผู้ก ากับดูแล  ภายใน  90  วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความเรียบ 
ร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิด 
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ดังต่อไปนี้  
  (1)  นางสาวสุภาพรรณ อุดมฤทธาวุธ    ปลัด รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ     ประธานกรรมการ 

(2)  นางสาวยุภา        มอมขุนทด        ครู  คศ.1                กรรมการ 
(3)  นางสาวพรนภา    ประเสริฐพงษ์    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
(4)  นางสาวอรสา       ตุ้มพะเนาว์       ผดด.        กรรมการ 
(5)  นางศุภมาส         ศิลปชัย           ผดด.        กรรมการ 
(6)  นางสาวเกศินี       เปสันเทียะ       พนักงานจ้างทั่วไป   กรรมการ/เลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการ 

ควบคุมภายในของส านักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักงานปลัดทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ต่อไป 

 
ทั้งนีต้ั้งแต่วันที่  24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
สั่ง ณ วันที่   24  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 

(นายพินิจ    โพธิ์ชะอุ่ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 



 
 
 

 
 
 

ค าสั่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

ที ่ 267 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

 
******************************************* 

 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดย
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน  เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งป ี 
นับตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544  มีผลใช้บังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.  2544  และเพ่ือให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรง
ใหญ่  ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
ประกอบด้วย 
 

 1.  นางสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธาน 
               กรรมการ 
 2.  นางศิริพร   สินธนานิธ ิ   หัวหน้าส านักงานปลัด  เป็น    กรรมการ 
 3.  นางสายชล  เกิดจันทึก   ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็น  กรรมการ 
 4.  นายวีรวิชญ ์  สงสันเทียะ   ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ 
 5.  นางสสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
      รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯเป็น กรรมการ 
 6.  นายณภัทร  เตชะตนัย   นักทรัพยากรบุคคลฯ  เป็น กรรมการ 
 7.  นางสาวสายพิณ  โมมขุนทด     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็น กรรมการ 
 8.  นายจักรี   กรรณลา    นิติกรฯ     เป็น กรรมการ 



 9.  นางสาวสุกัญญา  พรมทอง   นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  เป็น กรรมการและ                                                                                
เลขานุการ 

  
 

 ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ มีหน้าที่ ก าหนด
ขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ควบคุมก ากับดูแล ชี้แจง  
แนะน า ให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้อง  
ได้มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  และน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  โดยให้แต่ละส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  จัดวางระบบควบคุม
ภายในงวดปีงบประมาณ  2563  (1  ตุลาคม  2562  –  30  กันยายน  2563)  ดังต่อไปนี้ 
 
 1.  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ  5  
 ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  5  แล้วรายงานความคืบหน้า  การจัด
วางระบบควบคุมภายใน  (แบบ  ค.1)  และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม  (แบบ  ค.
2)  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  หากพบว่าระบบการ
ควบคมุภายในที่ได้ก าหนดไว้  ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น  ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ค.3)  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ ่ 
เพ่ือประเมินสรุปรวบรวม  รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับดูแล  และกระทรวงมหาดไทย  
ให้เสร็จสิ้น  
 2.  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ  6 
 เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน  ตามที่จัดวางไว้ระยะหนึ่ง  ให้ส านัก/ส่วน  ติดตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจ  และตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  และตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ  ข้อ  6  ก าหนดส่งรายงานการ
ติดตามประเมินผล ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ ่ 
ภายในวันที่  21  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563  เพ่ือคณะกรรมการฯ  ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
กระทรวงมหาดไทย  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31  ธันวาคม  2563  ต่อไป 
 
 2.  คณะท างานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  จึงให้คณะกรรมการในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่  ประกอบด้วย 
 
  1.  นางสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธาน 
               กรรมการ 
 2.  นางศิริพร   สินธนานิธ ิ   หัวหน้าส านักงานปลัด  เป็น    กรรมการ 



 3.  นางสายชล  เกิดจันทึก   ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็น  กรรมการ 
 4.  นายวีรวิชญ ์  สงสันเทียะ   ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น กรรมการ 
 5.  นางสสาวสภุาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
      รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯเป็น กรรมการ 
 

 
 โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ของส านัก/กอง  แล้วสรุปรายงาน
ในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  และให้ส านัก/กอง รายงานผลการด าเนินการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ทราบ  ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ ก าหนด  ภายใน
วันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน  ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่  และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังโรงใหญ่ ต่อไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2562  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   24  เดือนธันวาคม พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นายพินิจ  โพธิ์ชะอุ่ม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

 
 
 



 
 
 
 
 ........................./ผู้ ร่าง/ผู้พิมพ์   ......./........./.......... 
........................./ผู้ตรวจ           ......./........./.......... 
........................./หวัหน้าส านกั ......./........./.......... 
........................./ปลดั              ......./........./.......... 
 



แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
 
เรียน นายอ าเภอสีคิ้ว 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล  ว่าภารกิจของหน่วยงาน  จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   เห็นว่า  การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของนายอ าเภอสีคิ้ว 
 
 
 
 (นายพินิจ    โพธิ์ชะอุ่ม) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่    
 วันที่  11  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 
 
 อย่างไรก็ดี   มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ส านักปลัด 
  1.1   กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

  1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
  2.  ครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่ 

เพียงพอต่อการใช้งาน   
     1.2  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ราบและเป็นรอย ต่อ
ระหว่างต าบลสามารถใช้เป็นเส้น  

     1.3   กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
   1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้ เลือดออก) 
   2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่ง ก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 
 



 กองคลัง 
       1.1  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
    1.  บุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  ผู้ ตรวจฎีกา  ผู้จ่าย เงินและผู้
บันทึกบัญชี  เป็นบุคคล คนเดียวกัน 
 กองช่าง 
       1.1  กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
    1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจ
ระดับหรือแนวต่างๆต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย  4  คน          

  2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   
      1.2  กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

   1.  การก่อสร้าง  โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม 
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง 

   2.  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง  2  คน  ท าให้การควบคุมงานก่อ สร้างหลายโครงการ 
อาจดูแลไม่ทั่วถึงและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์อาจเสียเปรียบผู้
รับจ้างได้ 

      1.3  กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
      1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                   
      2.  พ้ืนที่ต าบลวังโรงใหญ่   เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่
ทั่วถึงทุกพื้นที่  

   3.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ เช่น ประปา  ไฟฟ้า   
      1.4  กิจกรรมงานผังเมือง 

   1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว กับการผังเมืองและ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                              

   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงท าให้
ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายดังกล่าว 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        1.1  กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
      ๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ  ที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย  โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา  ซึ่งมีความส าคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
      ๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานด้านต่างๆขาด
ประสิทธิภาพ 
      3.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา การศึกษา 
  4.  ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรงใหญ่    
  5.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลวังโรงใหญ่    
      6.  ขาดการเข้ารับการอบรม 



        1.2  กิจกรรมงานธุรการ 
   ๑.  ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ส่งมายัง องค์การบริหารส่วน 

ต าบลวังโรงใหญ่   ล่าช้า  และเมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ  จึงท าให้เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 

   2.  หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการ 
ด าเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณท่ีผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
 2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ส านักปลัด 
  1.1   กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
       1.  แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานปลัด  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          2.  จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ      
               1.2  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       1.  ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนน า  เช่น  อสม.  อปพร.  ฝ่ายปกครอง  
ผรส. ฯ  เพ่ือน าไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน 
    2.  ฝ่ายปกครองต าบลวังโรงใหญ่   พร้อมชุดรักษาความสงบต าบลวังโรงใหญ่   และทหารชุด 
รส.อ าเภอเมือง ปฏิบัติการวังโรงใหญ่   โมเดล   เพ่ือตั้งจุดสกัดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย 
         3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
         4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชน  เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของ 
ผู้เสพ 

     1.3   กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
    1.  การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ใน
การป้องกันและก าจัดยุงลาย 

        2.  แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเอกจากโรคติดต่อ 
 กองคลัง 
      1.1  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 

        1.  ให้ผู้อ านวยการกองคลังควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด 
        2.  สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพ่ิม 

 กองช่าง 
      1.1  กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
         1.  การใช้กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

        2.  การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม  เกี่ยวกับการส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  และบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบ       
     1.2  กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
        1.  การใช้กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
        2.  การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป

ตามระเบียบ      
     1.3  กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
        1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ. 



นครราชสีมา    
         2.  ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อม  ส าหรับการบริการงานด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ  และมี 

การฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ  
         3.  ส่งเจ้าหน้าที่เขา้รับการฝึกอบรม  งานด้านสาธารณูปโภคและขอรับค าปรึกษาจากหน่วย  

งานที่รับผิดชอบโดยตรง  เช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
               1.4  กิจกรรมงานผังเมือง 

        1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ. 
นครราชสีมา                                                                  

        2.  ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ  ที่ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวัด  
        3.  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายการผังเมือง  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ที่จะต้องน ามาใช้

ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        1.1  กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
           ๑.  จัดส่งพนักงานส่วนต าบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
           ๒.  สรรหาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและ
จัดหาครู  

         3.  สรรหาบุคลากรเพ่ิมตามแผนอัตราก าลัง 
           4.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
        1.2  กิจกรรมงานธุรการ 
              ๑.  เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  และติดตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ 
           2.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ  รายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน  ๓๐ วัน  นับแต่โครงการแล้วเสร็จ  หรอืหากเป็นโครงการที่ด าเนินการตลอดปี 
งบประมาณ  เช่น  โครงการอาหารกลางวัน  ให้รายงานหลังสิ้นปีงบประมาณ 

         3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอ่ืนขอรับเงินอดุหนนุ 



  แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น 

๑)      ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงาน
ส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน 

๒)      ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็น
ปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
     ๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ท าให้
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ขาดประสิทธิภาพ 
     3.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา 
     4. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรง
ใหญ ่    5.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรงใหญ่ 
     6.  ขาดการเข้ารับการอบรม 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่ง
มายัง อบต.วังโรงใหญ่ ล่าช้าและเมื่อเสนอหนังสือแล้ว
ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ 
 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม  ในภารกิจ  
7  งาน  คือ  
 1.  งานบริหารการศึกษา 
 2.  งานส่งเสริมการศึกษา 
 3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.  งานกิจการโรงเรียน 
    5.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    7.  งานกีฬาและนันทนาการ 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก 
เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า  กิจกรรม
ด้านงานบริหารศึกษา และ  กิจกรรมด้านงาน
ธุรการ  ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมี
การติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 



แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณท่ีผ่านมาล่าช้า
หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจาก
กระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริม ฯ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
     กิจกรรมงานธุรการ 
     ๑.  เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ 
     2.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบ 
ประมาณด าเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการ
แล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
     3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด 
     ๒.  การประสานงานภายในและภายนอกของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
ในองค์กร  คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 

 

 



แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     4.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
นอกคือ โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสาน 
งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
     5.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด      
     2.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
ในองค์กร  คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
นอก  คือ โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสาน 
งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
     ๔.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.  กรรมการติดตามผล 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
ประเมินประสิทธิผล  ของการควบคุมภายในที่วาง
ไว้พอสมควร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามก าหนด 
การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา  ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุม
ภายในก าหนดด้วย 
 

 

 



แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้
พอสมควร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามก าหนด 
การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุม
ภายในก าหนดด้วย 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา   ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง  ๕  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  มีการควบคุม
ที่เพียงพอและ มีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
           ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      กิจกรรมด้านงานธุรการ 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
      
 

(นางสาวสุภาพรรณ    อุดมฤทธาวุธ) 
 รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา   ศพด.บ้านหนองไทร 

วันที่  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2563 



  แบบ ปค. 4 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  
     2.  ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคน
เดียวกัน 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
อปท.พ.ศ.2547และเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 
     2.  ระเบียบของกรมการปกครอง  ว่าด้วยการบันทึกบัญชี
การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. พ.ศ. 2558 
     3.  การปฏิบัติตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ 
ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน     
3.  กิจกรรมการควบคุม    
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
อปท.  พ.ศ.  2547และเพ่ิมเติม(ฉบับที่3)  พ.ศ.  2558 
     2.  ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชี  
การจัดท าทะเบียนและรายงานการ เงินของ  อปท.  พ.ศ.  
2558 
     3.  การปฏิบัติตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตาม
ค าสั่งแบ่งงาน ฯ  กองคลัง  ในภารกิจ 5 งาน คือ  
    1. งานการเงิน 
 2. งานการเงินและบัญชี 
 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    5.  งานธรุการ 
    โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก 
เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า  กิจกรรม
ด้านการเงินและบัญชี  ไม่พบความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 



  แบบ ปค. 4 
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5.  กรรมการติดตามผล 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้อ านวยการกองคลัง  และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครรราชสีมา   ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง  ๕   องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  
กองคลัง 

 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
           1.  บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  
       2.  ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
           3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  –  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ  อปท.  พ.ศ.  2547  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.  2558 
  2.  ระเบียบของกรมการปกครอง  ว่าด้วยการบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2558 
             
 
 

( นางสายชล  เกิดจันทึก) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  9  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2563 
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กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับ
หรือแนวต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร  อย่างน้อย 4 คน                                                                               
     2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
บาง ส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของ
แบบก่อสร้าง    
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท า 

ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
     2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
เทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  
ฯลฯ    
   

กองช่าง 
     กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  
กองช่าง  ในภารกิจ  4  งาน  คือ  
 1. งานก่อสร้าง 
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3. งานประสานงานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  พบว่า  กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียน
แบบก่อสร้าง  ,  กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง , 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  และกิจกรรมงานผังเมือง  
ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
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     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  พ้ืนที่ต าบลวังโรงใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับ
ภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุก
พ้ืนที่            
     กิจกรรมงานผังเมือง    

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงท าให้
ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          

     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท า
ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                            
     2.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
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     กิจกรรมงานผังเมือง    
     1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     1.  การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
การควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป
ตามระเบียบ 

2.  การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง     
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง      
     1.  จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  ก่อน
ใช้งาน  และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรม 
การตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง        

2.  การใช้กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วย  
งานที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ. 
ชร      
     2.  ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม  ส าหรับการ
บริการงาน ด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ  
และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่าง
สม่ าเสมอ  
     3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้าน
สาธารณูปโภค และขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง  เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.ชร 
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     2.  ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงาน
โยธาธิการ  และผังเมืองจังหวัด  
     3.  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมือง
และกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน ามาใช้ประ 
กอบการพิจารณาอนุญาตก่อร้างอาคารให้
ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน  ให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก      
2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือ
สั่งการและกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้มภายใน
และภายนอก 
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อ 
สารทั้งหมด  ที่มีอยู่ในอบต.วังโรงใหญ่ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินการ  
และจัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ  และการสื่อ 
สารทั้งหมดท่ีมีอยู่ในอบต.วังโรงใหญ่อย่างต่อเนื่อง 
 

 



 แบบ ปค. 4 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

เพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินการ และ
จัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป  ตรวจสอบ
ข้อมลูข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  
ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
5.  กรรมการติดตามผล 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองช่าง     
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ,  ผู้อ านวยการกองช่าง
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองช่าง    
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้แบบรายงานการประชุม  เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ,  ผู้อ านวยการกองช่าง     
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่   อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง  ๕   องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  

 



 
 

กองช่าง 
 กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ 

แนวต่าง ๆ  ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย  4  คน                                                                               
 2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 2.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง    
       กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
 2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 
   3.  พ้ืนที่ต าบลวังโรงใหญ่เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่            
     กิจกรรมงานผังเมือง    
 1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ   จึงท าให้ประชาชน
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกล่าว 
 
             
 
 

(นายวีระวิชญ์  สงสันเทียะ) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

วันที่  9  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



  แบบ  ปค.  4 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานโดยตรง 
      2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ พ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา
สลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค 
ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การควบคุม 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
     2.  ครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอย ต่อระหว่างต าบลสามารถใช้
เป็นเส้น ทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม      
      

ส านักงานปลัด 
     ส านักงานปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กร
ตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  ในภารกิจ 8  งาน  คือ  
 1. งานการเจ้าหน้าที่ 
 2. งานบริหารงานทั่วไป 
 3. งานนโยบายและแผน 
 4. งานเกษตร 
 5. งานกฎหมายและคดี 
    6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    7.  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 
    8.  งานพัฒนาการท่องเที่ยว 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า กิจกรรม
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรม
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)  ไม่พบความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 
 

  
 
 



แบบ  ปค.  4 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้ เลือดออก) 

     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขัง 
เป็นแหล่ง ก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     1.  แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2.  จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ          
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     1.  ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่มประชาชนที่
เป็นแกนน า เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง  ผรส.
ฯ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน 
     2.  ฝ่ายปกครองต าบลวังโรงใหญ่ พร้อมชุด
รักษาความสงบต าบลวังโรงใหญ่และทหารชุด รส.
อ าเภอสีคิ้ว ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุด
สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย 
     3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด 
     4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้
เสพ 
กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  มีการพ่นหมอกควันเคมี การใส่ทราย 
อะเบท  เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

 

 



แบบ  ปค.  4 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและบุคคลภายใน
ครอบครัวจากโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)      
     3.  รพ.สต.วังโรงหใญ่ , รพ.สต.ห้วยลุงและ 
อสม.  ร่วมกันท างานด้านการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรค 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
และและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์
ตลอด 24  ชั่วโมง 
     2.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้แก่
นักเรียน  เยาวชน  และประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ เกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการ
ป้องกันและให้ความ รู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ใน
การป้องกันและก าจัดยุงลาย 
     2.  แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยว 
กับการป้องกันตนเอกจากโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) 
5.  กรรมการติดตามผล 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
ผู้ประสบสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโรงใหญ่     
 

 

 



แบบ  ปค.  4 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     ให้ผู้น าชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนน า 
เช่น  อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง  ผรส. ฯ สอดส่อง
ประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง  เพ่ือให้องค ์
การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     ให้ผู้น าชุมชน  รพ.สต. วังโรงใหญ่ , รพ.สต. 
ห้วยลุง และอสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชน
ภายในหมู่บ้านของตนเอง  

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง  ๕   องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  
ส านักงานปลัด 

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 

 2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
       กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่าง 
ต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
       กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

 1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
       2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 
          
 

(นาศิริพร  สินธนานิธิ) 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

วันที่  9  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



  แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานโดยตรง 
      2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ พ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่
ราบและเป็นรอยต่อระหว่างต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค 
ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การควบคุม 
กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  
     2.  ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคน
เดียวกัน 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
อปท.พ.ศ.2547และเพ่ิมเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2558 
     2.  ระเบียบของกรมการปกครอง  ว่าด้วยการบันทึกบัญชี
การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. พ.ศ. 2558 

ส านักงานปลัด 
     ส านักงานปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กร
ตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  ส านักงานปลัด ในภารกิจ  
8  งาน  คือ  
 1. งานการเจ้าหน้าที่ 
 2. งานบริหารงานทั่วไป 
 3. งานนโยบายและแผน 
 4. งานเกษตร 
 5. งานกฎหมายและคดี 
    6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    7.  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 
    8.  งานพัฒนาการท่องเที่ยว 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  หลัก 
เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า กิจกรรม
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค 
ติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)  ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัย 
ส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ 
กองคลัง 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตาม
ค าสั่งแบ่งงานฯ  กองคลัง  ในภารกิจ 5 งาน คือ  
    1. งานการเงิน 
 2. งานการเงินและบัญชี 
 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 5. งานธุรการ 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     3.  การปฏิบัติตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับ
หรือแนวต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร  อย่างน้อย 4 คน                                                                               
     2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
บาง ส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามขอ้ก าหนดของ
แบบก่อสร้าง    
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท า 

ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 

     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  พบว่า  กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  ไม่พบ 
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับ 
ปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
กองช่าง 
     กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  
กองช่าง  ในภารกิจ  4  งาน  คือ  
 1. งานก่อสร้าง 
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3. งานประสานงานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  หลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  พบว่า  กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียน
แบบก่อสร้าง  ,  กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง , 
กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  และกิจกรรมงานผังเมือง  
ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้าง
องค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ในภารกิจ  7  งาน  คือ  
 1.  งานบริหารการศึกษา 
 2.  งานส่งเสริมการศึกษา 
 3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.  งานกิจการโรงเรียน 
 5.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 



 
แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
เทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  
ฯลฯ                                 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  
งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่            
     กิจกรรมงานผังเมือง    

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงท าให้
ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น 

๑)      ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ 
ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

๒)      ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

     6.  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
     7.  งานกีฬาและนันทนาการ 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  พบว่า  กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา และ  
กิจกรรมด้านงานธุรการ  ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทา
สาธารณภัยที่ ปฏิบัติงานโดยตรง 
     2.  ครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครือ่งใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมี
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอย ต่อ
ระหว่างต าบลสามารถใช้เป็นเส้น ทางล าเลียงยา
เสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม      
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้ เลือดออก) 
     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขัง เป็น
แหล่ง ก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึก
บัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 

 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท า
ให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                            
     2.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่      
     กิจกรรมงานผังเมือง    
     1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย 
โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
     ๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่
เพียงพอ ท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ขาด
ประสิทธิภาพ 
     3.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา 
     4 .  ไม่มี เ จ้ าหน้ าที่ การเ งินและบัญชีของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่กรณ ์
     5.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลแม่กรณ ์
     6.  ขาดการเข้ารับการอบรม      
 

 

 
 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.แม่กรณ์  ล่าช้าและเม่ือ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ 
     2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณท่ีผ่านมาล่าช้า
หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
ส านักงานปลัด 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     1.  แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2.  จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  ทีใ่ช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ          
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     1.  ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่มประชาชนที่
เป็นแกนน า เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง  ผรส.
ฯ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้กับประชาชนภายในชุมชน 
     2.  ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์ พร้อมชุดรักษา
ความสงบต าบลแม่กรณ์และทหารชุด รส.อ าเภอ
เมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุดสกัด
เกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย 
     3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด 
     4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายใน
ชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้
เสพ 
 

 

 



แบบ ปค. 4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  มีการพ่นหมอกควันเคมี  การใส่ทราย 
อะเบท  เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
     2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและบุคคลภายใน
ครอบครัวจากโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก)      
     3.  รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์
และ อสม.  ร่วมกันท างานด้านการป้องกันโรคและ
ควบคุมโรค 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน – การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ อปท.  พ.ศ.  2547
และเพ่ิมเติม(ฉบับที่3)  พ.ศ.  2558 
     2.  ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการ
บันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนและรายงานการ 
เงินของ  อปท.  พ.ศ.  2558 
     3.  การปฏิบัติตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     1.  การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
การควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป
ตามระเบียบ 

2.  การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วย 
งานที่เก่ียวข้อง     
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     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง      
     1.  จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์  ก่อน
ใช้งาน  และให้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรม 
การตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง        

2.  การใช้กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วย  
งานที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ. ชร      
     2.  ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม  ส าหรับการ
บริการงาน ด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ  
และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนอย่าง
สม่ าเสมอ  
     3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้าน
สาธารณูปโภค และขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรง  เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.ชร                                                                  
     2.  ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงาน
โยธาธิการ  และผังเมืองจังหวัด  
     3.  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมือง
และกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องน ามาใช้ประ 
กอบการพิจารณาอนุญาตก่อร้างอาคารให้
ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ      
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจาก
กระทรวงศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริม ฯ 
ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
     กิจกรรมงานธุรการ 
     ๑.  เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเสมอๆ 
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     2.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบ 
ประมาณด าเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการ
แล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
     3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 
ส านักงานปลัด 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน
และและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์
ตลอด 24  ชั่วโมง 
     2.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้แก่
นักเรียน  เยาวชน  และประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ เก่ียวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการ
ป้องกันและให้ความ รู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ใน
การป้องกันและก าจัดยุงลาย 
     2.  แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยว 
กับการป้องกันตนเอกจากโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน  ให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก      
2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือ
สั่งการและกฎ  ระเบียบต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  
โดยตรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้มภายใน
และภายนอก 
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อ 
สารทั้งหมด  ที่มีอยู่ในอบต.แม่กรณ์ อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินการ  และ
จัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งระบบสารสนเทศ  และการสื่อ 
สารทั้งหมดท่ีมีอยู่ในอบต.แม่กรณ์อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินการ และ
จัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป  ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  
ระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด 
     ๒.  การประสานงานภายในและภายนอกของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
ในองค์กร  คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
     4.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกคือ โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
     5.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด      
     2.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
ในองค์กร  คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย 
นอก  คือ โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสาน 
งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
     ๔.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ส านักงานปลัด 
5.  กรรมการติดตามผล 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
     มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
ผู้ประสบสาธารณภัย  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์      
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     ให้ผู้น าชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนน า 
เช่น  อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง  ผรส. ฯ สอดส่อง
ประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง  เพ่ือให้องค ์
การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     ให้ผู้น าชุมชน  รพ.สต. แม่กรณ์ , รพ.สต. 
บ้านปางริมกรณ์  และอสม. ร่วมกันสอดส่องดูแล
ประชาชนภายในหมู่บ้านของตนเอง  
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้อ านวยการกองคลัง  และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองช่าง     
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2561 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ,  ผู้อ านวยการกองช่าง
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองช่าง    
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้แบบรายงานการประชุม  เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ,  ผู้อ านวยการกองช่าง     
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และ
ประเมินประสิทธิผล  ของการควบคุมภายในที่วาง
ไว้พอสมควร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามก าหนด 
การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา  ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุม
ภายในก าหนดด้วย 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้
พอสมควร  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผลตามก าหนด 
การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุม
ภายในก าหนดด้วย 
 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   ประเมินองค์ประกอบควบคุม

ภายในทั้ง  ๕   องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  
ส านักงานปลัด 

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 

 2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
       กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาสลับที่ราบ  และเป็นรอยต่อระหว่าง 
ต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
       กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

 1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
       2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 
กองคลัง 

 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
           1.  บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  
       2.  ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
           3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  –  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ  อปท.  พ.ศ.  2547  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ 3)  พ.ศ.  2558 
  2.  ระเบียบของกรมการปกครอง  ว่าด้วยการบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ อปท. พ.ศ. 2558 
กองช่าง 

 กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ 

แนวต่าง ๆ  ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย  4  คน                                                                               
 2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 2.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง    
       กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
 2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 
   3.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่            
      
 
  



 
 กิจกรรม  งานผังเมือง    
 1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกีย่วข้อง  ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ   จึงท าให้ประชาชน
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกล่าว 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
           ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      กิจกรรมด้านงานธุรการ 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
             
 
 

(นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

วันที่  16  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 



  แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่
ปฏิบัติงานโดยตรง 
      2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา
สลับที่ราบและเป็นรอยต่อระหว่างต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทาง 
ล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็นความส าคัญใน
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิด
ยุงลายท าให้ยากแก่การควบคุม 
กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้
ความเข้าใจด้าน พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 
2562 
     2.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562    

ส านักงานปลัด 
     ส านักงานปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กร
ตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  ในภารกิจ 8  งาน  คือ  
 1. งานการเจ้าหน้าที่ 
 2. งานบริหารงานทั่วไป 
 3. งานนโยบายและแผน 
 4. งานเกษตร 
 5. งานกฎหมายและคดี 
    6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    7.  งานสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน 
    8.  งานพัฒนาการท่องเที่ยว 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า กิจกรรม
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรม
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค 
ติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)  ไม่พบความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 
กองคลัง 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตาม
ค าสั่งแบ่งงาน ฯ  กองคลัง  ในภารกิจ 5 งาน คือ  
    1. งานการเงิน 
 2. งานการเงินและบัญชี 
 3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    5.  งานธรุการ 
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   2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
   3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือแนวต่าง ๆ 
ต้องใช้บุคลากร  อย่างน้อย 4 คน                                                                               
     2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  
ครุภัณฑ์ส ารวจ   

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้
มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง   
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การ 

ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
     2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของ
ระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ    
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภาย นอก  ดังนี้ 
     1.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้าน
บริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก 
เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า  กิจกรรม
ด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ  แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
กองช่าง 
     กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตาม
ค าสั่งแบ่งงาน ฯ  กองช่าง  ในภารกิจ  4  งาน  
คือ  
 1. งานก่อสร้าง 
 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
 3. งานประสานงานสาธารณูปโภค 
 4. งานผังเมือง 
    โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 หลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าดว้ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
พบว่า  กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียน
แบบก่อสร้าง  ,  กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
, กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  และกิจกรรมงาน
ผังเมือง  
ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมีการ
ติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
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     กิจกรรมงานผังเมือง    
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 

     1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร                                                                  
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวข้องที่จะต้องน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยัง
ไม่เพียงพอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย
ดังกล่าว 
     2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของ
ระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้าน
บริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
    กิจกรรมงานผังเมือง    

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
     1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร                                                                  
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังนี้ 
     1.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การผังเมืองและกฎหมายอ่ืน ที่เก่ียวข้องที่จะต้องน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยัง
ไม่เพียงพอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย
ดังกล่าว 
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กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น 

๑)      ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนัก 
งานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน 

๒)      ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่
เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
ส านักงานปลัด 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
     2.  ครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ภูเขาสลับที่ราบและเป็นรอย ต่อระหว่างต าบลสามารถใช้เป็น
เส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม   
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความส าคัญใน
การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 

2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขัง เป็นแหล่ง 
ก าเนิดยุงลายท าให้ยากแก่การควบคุม  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่
ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน ฯ  
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ในภารกิจ  
7  งาน  คือ  
 1.  งานบริหารการศึกษา 
 2.  งานส่งเสริมการศึกษา 
 3.  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    4.  งานกิจการโรงเรียน 
    5.  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    7.  งานกีฬาและนันทนาการ 
    โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราช 
บัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  พบว่า กิจกรรม
ด้านงานบริหารศึกษา และ กิจกรรมด้านงาน
ธุรการ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  แต่ต้องมี
การติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 
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     กองคลัง 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
     1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ขาดความรู้
ความเข้าใจด้าน พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
พ.ศ. 25622.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          

     1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                            
     2.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา งานด้าน
บริการสาธารณูปโภค จึงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
     กิจกรรมงานผังเมือง    
     1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้
ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
     ๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ท าให้
การด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ขาดประสิทธิภาพ 
     3.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา 
     4.  ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่กรณ์ 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     5.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่กรณ์ 
     6.  ขาดการเข้ารับการอบรม 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่ง
มายัง อบต.แม่กรณ์ล่าช้า  และเมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ  จึงท าให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ 
     2.  หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงานสรุปผลการด าเนินงานและใช้จ่ายเงินของปี 
งบประมาณท่ีผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการไม่ได้รายงานผล
การด าเนินงาน 
ส านักงานปลัด 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  แต่งตั้งหัวหน้าส านักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนัก 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     2.  จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุงรักษา  และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอต่อความต้องการ          
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     1.  ให้ความรู้แกผู่้น าชุมชนกลุ่มประชาชนที่เป็นแกนน า 
เช่น อสม. อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อน าไปเผยแพร่ให้ 
กับประชาชนภายในชุมชน 
     2.  ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์ พร้อมชุดรักษาความสงบ
ต าบลแม่กรณ์และทหารชุด รส.อ าเภอเมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์
โมเดล เพื่อตั้งจุดสกัดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมาย 
     3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของ
ยาเสพติด   
     4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในชุมชนเกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด และโทษของผู้เสพ 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  มีการพ่นหมอกควันเคมี การใส่ทรายอะเบท เพ่ือป้อง 
กันโรคไข้เลือดออก 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองและบุคคลภายในครอบครัวจากโรคติดต่อ (โรค
ไข้เลือดออก)      
     3.  รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้านปางริมกรณ์และ อสม. 
ร่วมกันท างานด้านการป้องกันโรคและควบคุมโรค 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
     1.  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
     2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
     3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
     4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
กองช่าง  
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
     1.  การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการควบคุม
การก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ 

2.  การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้อง 
   กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง      
     1.  จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน  และให้
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้
งานทกุครั้ง        

2.  การใช้กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์  เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ. ชร   
     2.  ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม ส าหรับการบริการงาน ด้าน
สาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ  และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ      

 

 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานด้านสาธารณู 
ปโภคและขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  
เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์ เพิ่มไปที่ ก.อบต.จ.ชร 
     2. ปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญที่ส านักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัด  
     3.  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องน ามาใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก่อร้างอาคารให้ประชาชนหมู่บ้านได้เข้าใจ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา 
และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
     กิจกรรมงานธุรการ 
     ๑.  เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและติดตามค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ 
     2.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ ประมาณโครงการภายใน 
๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน 
ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
     3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 
ส านักงานปลัด  
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและและเตรียม
ความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ตลอด 24  ชั่วโมง 
     2.  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ 

 

 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ความรู้แก่นักเรียน  
เยาวชน  และประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     1.  การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกัน
ตนเอง  และให้ความรู้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้าน  ในการ
ป้องกันและก าจัดยุงลาย 
     2.  แจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเอกจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือด ออก) 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  โดยตรวจ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน  ให้มีความชัดเจน  โดยตรวจ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก      
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     1.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  โดยตรวจ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้มภายในและภายนอก 
     2.  ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวม 
ท้ังระบบสารสนเทศ  และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. 
แม่กรณ์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อทราบความคืบหน้าของการด าเนิน 
การและจัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไปตรวจสอบข้อมูลข่าว 
สารเพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎระเบียบต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้อง 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสารสนเทศ  และการสื่อ สารทั้งหมดที่มีอยู่ใน
อบต.แม่กรณ์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือทราบความคืบหน้าของการ
ด าเนินการ และจัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป  ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อรองรับหนังสือสั่งการและกฎ  ระเบียบต่าง 
ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง
การ  จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด 
     ๒.  การประสานงานภายในและภายนอกของกองการ 
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      
     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย ในองค์กร  
คือ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  สามารถติดต่อ
ประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
     4.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  คือ 
โรงเรียนในพ้ืนที่ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่าง
ดี 
     5.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  น าระบบ  Internet  มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง
การ  จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที 
ทันใด      
     2.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย ในองค์กร  
คือ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง สามารถติดต่อประสาน 
งานกันได้เป็นอย่างดี  

 

 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ 
โรงเรียนในพ้ืนที่ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็
สามารถติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่าง
ดี 
     ๔.  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านักงานปลัด 
     กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับผู้ประสบสา
ธารณภัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
     กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ให้ผู้น าชุมชน กลุ่มประชาชนที่เป็นแกนน า เช่น อสม.  
อปพร. ฝ่ายปกครอง  ผรส. ฯ ช่วยกันสอดส่องประชาชน
ภายในหมู่บ้านของตนเอง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่กรณ์ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก) 
     ให้ผู้น าชุมชน  รพ.สต. แม่กรณ์ , รพ.สต.บ้าน ปางริมกรณ์  
และอสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายในหมู่บ้านของ
ตนเอง 
กองคลัง 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ 
อ านวยการกองคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
กองช่าง 
     กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์      

 

 
 
 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้ 
อ านวยการกองช่างและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
     กิจกรรมงานสาธารณูปโภค          
     ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้อ านวยการกองช่าง    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์      
     กิจกรรมงานผังเมือง                          
     ใช้แบบรายงานการประชุม  เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน , ผู้ 
อ านวยการกองช่างและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามก าหนด การรายงานตามระเบียบต่างๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา  ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ก าหนดด้วย 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามก าหนด การรายงานตามระเบียบต่างๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน
ก าหนดด้วย 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   ประเมินองค์ประกอบควบคุม
ภายในทั้ง  ๕   องค์ประกอบของการควบคุมภายใน   มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   ดังนี้  

 
 



ส านักงานปลัด 
กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน 
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบ  และเป็นรอยต่อระหว่าง 

ต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

 1.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือ  ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือด 
ออก) 

2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เป็นแหล่งก าเนิดยุงลายท าให้ยากแก่การควบคุม 
กองคลัง 

กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 
2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กองช่าง 
กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ 

แนวต่าง ๆ  ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย  4  คน                                                                               
2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 2.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง    

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
 2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 
   3.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่            
 กิจกรรมงานผังเมือง    
 1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ   จึงท าให้ประชาชน
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกล่าว 
 
 
 



 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    

 ๑.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
             
 
 

(นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

วันที่  22  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 



 แบบ ปค. 5 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตร  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิด 
ชอบอย่างชัดเจน 

 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

๑.จัดส่งพนักงานส่วนต าบล 
ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้ง
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
๒.สรรหาผู้บริหารโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาและจัดหาครู  

 

กองการศึกษาฯ   



 แบบ ปค. 5 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังโรงใหญ่ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรง
ใหญ ่
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 
 

๑.รับโอนจากหน่วย 
งานอ่ืนหรือให้ผู้เกี่ยว 
ข้อง เช่น รับโอนจาก
ข้าราชการครู 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังโรงใหญ่ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรง
ใหญ ่
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
ก าลัง 
๒.ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 



 แบบ ปค. 5 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานธุรการ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. การด าเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการล่าช้า 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 

๑.การตรวจสอบค้นหา 
ข้อมูลปัจจุบันจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ได้รับหนังสือ 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 
 

๑.เน้นย้ าให้เจ้าหน้า 
ที่ติดตามข้อมูลข่าว 
สารต่าง ๆ อย่างต่อ 
เนื่องและติดตาม
ค าสั่งจากผู้บังคับ 
บัญชาเสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   



 แบบ ปค. 5 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ เพ่ือให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.การพิจารณาสนับ 
สนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.การควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมท่ี
ก าหนด 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณด าเนิน 
การรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนิน 
การตลอดปีงบประมาณ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน  ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่
หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 

กองการศึกษา ฯ   

 
        (นางสาวสุภาพรรณ  อุดมฤทธาวุธ) 

            รักษาการหัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองไทร 
  วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



 แบบ ปค. 5 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม 
ด้านงานการเงินและบัญชี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานด้านการเงิน
และบัญชีไม่
เพียงพอ ผู้ตรวจ
ฎีกา ผู้จ่ายเงิน และ
ผู้บันทึกบัญชี เป็น
บุคคล คนเดียว กัน 
 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน –  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 
2547 และเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558 
2.ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการ
บันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนและรายงาน
การเงินของอปท. พ.ศ. 2558 
3.การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีและงบ ประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
4.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1.สอบทานการปฏิบัติ 
งานตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรี 
2.การประเมินผลจาก
การตรวจสอบบัญชี
รายรับ-รายจ่าย 
3.ตรวจรายงานทาง 
การเงิน 
 

1.บุคลากรผู้ 
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
ไม่เพียงพอ  ผู้ 
ตรวจฎีกา  ผู้จ่าย 
เงินและผู้บันทึก
บัญชี  เป็นบุคคล 
คนเดียวกัน 
 

1.ให้ผู้อ านวยการ
กองคลังควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
2.สรรหาบุคลากร
ด้านการเงินและ
บัญชีเพ่ิม 
 

กองคลัง 

 
 

          (นางสายชล  เกิดจันทึก) 
          ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



  
แบบ ปค. 5 

 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่น  ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  
เขียนแบบก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง 
มือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด 

 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น 
งานส ารวจระดับหรือแนว
ต่างๆต้องใช้บุคลากร 
อย่างน้อย  4  คน          
2.เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์เพ่ิมไปที่  
ก.อบต.จ.เชียงราย                                          
2.  เจ้าหน้าที่น าเครื่องมือ
เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัว  เช่น
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

 

การควบคุมมีความ
เสี่ยงคืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่น า 
มาใช้งานท าให้
เครื่องมีปัญหาใน
การท างาน เช่น
ความเร็วของเครื่อง
ในการท างาน หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์  

 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอ จึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจ
ระดับหรือแนวต่างๆต้อง
ใช้บุคลากร อย่างน้อย  
4  คน          
2.เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียง 
พอ เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2.การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยว กับการส ารวจ  
ออกแบบ  เขียน
แบบ  และบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

 



 
แบบ ปค. 5 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืน  ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อ 
ก าหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด 

1.การก่อสร้างโครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน   
มีเพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์อาจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้
ได้รับการเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างก่อน
การใช้งานทุกครั้ง                                          
2.ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนการใช้
งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อน
การใช้งาน 

1.การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี
เพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าใหอ้งค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์อาจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการควบ 
คุมการก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็น 
ไปตามระเบียบ 

กองช่าง 

 



 
แบบ ปค. 5 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่น  ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการเนินการด้าน
สาธารณะโดยจัดให้มีและดูแล
รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พ้ืนทีต่ าบลวังโรงใหญ่
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการ 
สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพ้ืนที่  
3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ  
เช่น ประปา ไฟฟ้า   

1.ขออัตราบุคลากรของ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา                                          
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่
จะโอนย้ายมากอง
ช่าง 
2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พ้ืนที่ต าบลวังโรงใหญ่ 
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการ
สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพ้ืนที่  
3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ 
เช่น ประปา  ไฟฟ้า   

1.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.นครราชสีมา                                                                 
2.ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อม
ส าหรับการบริการงานด้าน
สาธารณูปโภค อย่างสม่ าเสมอ  
และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ  
3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมงานด้านสาธารณูปโภคและ
ขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง  เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปา
ส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่น  ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมงานผังเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อ
บัง คับของการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ 
ต้องน ามาใช้บังคับประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเมืองด้านการ
คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
 จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายดังกล่าว 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ผังเมือง 
2.ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมายการ
ผังเมืองและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะ 
ต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาต
ก่อร้างอาคารให้
ประชาชน 

1.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 
2.การประชา 
สัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง  
และประชาชนยัง
ขาดความเข้าใจใน
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค ์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
 จึงท าให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายดังกล่าว 

1.ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์ เพิ่มไปที่  
ก.อบต.จ.เชียงราย                                                                  
2.ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยว 
ชาญที่ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด  
3.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย การผังเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อร้าง
อาคารให้ประชาชนหมู่บ้าน
ได้เข้าใจ 

กองช่าง 

 
 

(นายวีรวิชญ์    สงสันเทียะ) 
           ผู้อ านวยการกองช่าง 

        วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



  
 แบบ ปค. 5 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสารณภัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
 

1.ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงาน  
มอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน 
2.มีการออกค าสั่งจัดชุด
ปฏิบัติการเวร เตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ตลอด  24  ชั่วโมง 
3.มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือฝึกอบรมและทบทวน
ศักยภาพ อฟพร. 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของ
การควบคุม 
 

1.ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.แต่งตั้งหัวหน้าส านัก 
งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.จัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าบ ารุง รักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

ส านักงานปลัด 

 



แบบ ปค. 5 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุก
เพศทุกวัย ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขาสลับ
ที่ราบและเป็นรอย 
ต่อระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็นเส้น 
ทางล าเลียงยาเสพ
ติดได้ง่ายและยาก
แก่การจับกุม 

1.ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่นอสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์พร้อม
ชุดรักษาความสงบต าบลแม่กรณ์
และทหารชุด รส.อ าเภอเมือง  
ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุด
สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
เยาวชนเกี่ยว 
กับพิษภัยของยาเสพติด 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากผู้ค้า  
ผู้เสพ รู้ถึงการตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด  
ท าให้ยากแก่การ
จับกุมและ
ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญต่อ
โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 
 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขา
สลับที่ราบและ
เป็นรอย ต่อ
ระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็น
เส้น ทางล าเลียง
ยาเสพติดได้ง่าย
และยากแก่การ
จับกุม 

1.ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่น อสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์พร้อม 
ชุดรักษาความสงบต าบลวังโรงใหญ่
และทหารชุด รส.อ าเภอสีคิ้ว 
ปฏิบัติการวังโรงใหญ่โมเดล เพื่อตั้ง
จุดสกัดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ
ติด 
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดและโทษของผู้เสพ 

ส านักงานปลัด 



แบบ ปค. 5 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรม 
การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันประชาชนจากโรคติดต่อ
(ไข้เลือดออก) 
 

1.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้ 
เลือดออก) 
2.พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่ง ก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การ
ควบคุม 
 

1.มีการพ่นหมอกควันเคมี 
การใส่ทรายอะเบท เพ่ือป้อง 
กันโรคไข้เลือดออก 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองและ
บุคคลภายในครอบครัว 
จากโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) 
3.รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.
บ้านปางริมกรณ์และ อสม.
ร่วมกันท างาน ด้านการ 
ป้องกันโรคและควบคุมโรค 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิ อากาศ 
 

1.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้ 
เลือดออก) 
2.พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่ง ก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การ
ควบคุม 
 

1.การรณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชน ในการ
ป้องกันและให้ความรู้
แก่ประชาชนในหมู่ 
บ้าน ในการป้องกัน
และก าจัดยุงลาย 
2.แจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเอกจาก
โรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 

 
 

   (นางศิรพิร   สินธนานิธิ) 
                      หวัหน้าส านักงานปลัด 

                  วันที่  11  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2563 



ปค.  5 
ชื่อหน่วยงาน   หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ด้านการตรวจสอบภายใน 
 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบ 
ประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้าน
อ่ืน ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบการ
ดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภท 
 

 
 
หน่วยตรวจสอบ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

 

 
 
มีการจัดท าบันทึกขอ 
อนุมัติแจ้งเข้าด าเนิน 
การตรวจสอบเพื่อขอ
เอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ ก่อนด าเนิน 
การเข้าตรวจสอบแต่
ละส านัก/กอง 

 
 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจที่รับเอกสารไม่ได้
ประสานกับเจ้าของ
เรื่องโดยตรง 

 
 
หน่วยตรวจสอบ
ได้รับเอกสารเพื่อ
ใช้ในการตรวจ
ตามแผนล่าช้า/ไม่
ครบถ้วน 

 

 
 
จัดท าบันทึกขออนุมัติแจ้ง
เข้าด าเนินการตรวจสอบ 
โดยให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิด 
ชอบโดยตรงเซ็นรับบันทึก
แจ้งเข้าตรวจพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ขอเข้าด าเนินการตรวจ 
สอบ 

 
 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

                                                                                                                                         
 
 
 

-๒- 
 

แบบ ปค.๕ 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 พรบ.ข้อระเบียบ 
กฎหมาย วัฒนธรรม
องค์กร 

ศึกษาระเบียบข้อบังคับ 
หนังสือสั่งการ หนังสือ
ซักซ้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
ใช้ประกอบการตรวจ 
สอบ 

ได้มีการแก้ไข เพ่ิมเติม 
กฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง
การใหม ่ๆ อยู่ตลอด 
เวลา 

ได้ทราบระเบียบ 
หนังสือสั่งการ 
หนังสือซักซ้อม
ต่างๆ ที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน   มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
บ่อยครั้ง 

หมั่นเข้าไปศึกษาระเบียบ
หนังสือสั่งการ  หนังสือ
ซักซ้อมต่าง ๆ  ในเว็ปไซต์
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  เป็น
ประจ าทุกวัน  เพ่ือได้สั่ง
พิมพ์ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่ออกมาใหม่ จัดเรียง
แยกเป็นแฟ้มแต่ละเรื่อง 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
                          (นางสาวสุกัญญา  พรมทอง)                                   
                      ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 

               นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
                  วันที่   11   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 



 
แบบ  ปค.๔ 

 
ชื่อหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ 
ควบคุมภายใน  โดยแยกเป็นสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพภายนอก  ดังนี้ 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  ภารกิจงานประจ า,ค าสั่งแบ่งงาน 
            หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้จัดท าค าสั่งแบ่ง
งานและมอบหมายหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ตามภารกิจ
งานประจ าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน  โดย
ภารกิจงานประจ า  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทย  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๕  และอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
     ๑.๒  ประสิทธิภาพของบุคลากร 
            หน่วยตรวจสอบภายใน  มีสายบังคับบัญชาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท าให้การท างานของหน่วยงานมีความเป็น
อิสระ  แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยตรวจสอบไม่มี
ผู้รับผิดชอบโดยต าแหน่ง  ท าให้การปฏิบัติงานอาจไม่
ค่อยเป็นไปตามลักษณะโครงสร้าง  ขาดประสิทธิภาพ  
ต้องท างานหลายด้านในเวลาเดียวกัน  ขาดผู้ช่วยเหลือ
งานด้านอ่ืน  ๆ   ต้องมีความรู้เฉพาะด้านครอบคลุมทั้ง
องค์กร  ระเบียบและข้อกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีการเปลี่ยนแปลงใหม่  ๆ   อยู่เสมอ 
 
  

ผลการประเมิน 
     หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประเมินสภาพ 
แวดล้อมการควบคุม  ทั้งภายในและภายนอก   
หน่วยงาน  ได้มีค าสั่งแบ่งงานชัดเจน  สายบังคับ
บัญชาขึ้นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเสนองานผ่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ ท าให้มี
อิสระในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อสรุป 
      สภาพแวดล้อมการควบคุม  ในภาพรวมมี
ความเหมาะสม  มีระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และ
หนังสือสั่งการเป็นตัวก าหนด  จึงท าให้สภาพ 
แวดล้อมการควบคุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 



- 2 – 
แบบ  ปค.๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     ๑.๓  จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
            ผู้ บริ หารระดับสู งมี ความซื่ อสั ตย์   และ
จริยธรรม  ยึดถือตามการก าหนดนโยบายในการบริหาร
องค์กร  การสร้างเสริม  ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตน
ตามหลักปฏิบัติที่ก าหนด  ในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  โดยมีจุดยืนที่มั่นคง  มีความเที่ยงธรรม  การ
รักษาความลับ  และมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือเป็นหลักประกันความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
     ๑.๔  ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
           ผู้ตรวจสอบภายใน  ได้ศึกษาค้นคว้าระเบียบ 
ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่าง ๆ อยู่เป็นประจ า เพ่ือน ามา  
ใช้ในการปฏิบัติงานจากระบบอินเตอร์เน็ต  และเว็ปไซต์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายและกรมบัญชีกลาง  ฯลฯ 
     2.  การประเมินความเสี่ยง 
         จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  พบว่ามีความเสี่ยง  ดังนี้ 
          ๒.๑  หน่วยตรวจสอบได้รับเอกสาร  เพ่ือใช้ใน
การตรวจสอบล่าช้า/ไม่ครบถ้วน  ขาดความร่วมมือของ
หน่วยรับตรวจ 
          ๒.๒  มีระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการ 
     3.  กิจกรรมการควบคุม 

หน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ประเมินความ  
เสี่ยงระบบควบคุมภายใน  จากสภาพแวดล้อมภายใน 
และสภาพแวดล้อมภายนอก  โดยมีกิจกรรมควบคุม  
ดังนี้ 
         ๓.๑  ศึกษาระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และหนังสือ
สั่งการ 
         ๓.๒  จัดท าบันทึกขออนุมัติ  แจ้งเข้าด าเนินการ
ตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
     จากการประเมินความเสี่ยงยังคงมีความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ คือ ได้รับเอกสารจาก
หน่วยรับตรวจตามแผนล่าช้าและไม่ครบถ้วน 
ระเบียบ  ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อสรุป 
     ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
ผลการประเมิน 
     ผู้ ตรวจสอบภายใน   ให้ความส าคัญใน
การศึกษาระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ  ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ข้อสรุป  
     ใช้ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  และหนังสือสั่งการ 
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



- 3 – 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
          วิ เคราะห์ประเมินความเสี่ยงระบบควบคุม
ภายใน  จากสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้ 
          ๔.๑  สารสนเทศ 
                 ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
มาช่วยในการศึกษา ข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่าง ๆ  แนวทางในการวางแผนตรวจสอบ  การด าเนิน 
การตรวจสอบ  การใช้เทคนิคการตรวจสอบ  การจัดท า
กระดาษท าการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ  
และการติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ  เพ่ือประสิทธิ 
ภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
       ๔.๒  การสื่อสาร 
              การติดต่อประสานงานภายใน  ของหน่วย 
งานตรวจสอบภายใน  โดยการติดต่อโดยตรง และติดต่อ
ทางโทรศัพท์ส านักงาน  มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหว่างการปฏิบัติงานในองค์กร 
     5.  กิจกรรมการติดตามผล 

ผู้ตรวจสอบภายใน  ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่อง  
มือในการติดตามประเมินผล  การควบคุมภายในและ
รายงานผล ฯ  ให้ผู้บริหารทราบ  และแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่อไป 
 

ผลการประเมิน 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศ  ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่  มีการใช้
ระบบอินเตอร์เน็ต  ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ต่าง  ๆ และมีการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  และแผนการด าเนินงาน  กฎบัตร  เพ่ือ
แจ้งให้แก่ทุกส่วนราชการได้รับทราบ 
ข้อสรุป 
     สารสนเทศและการสื่อสาร  ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  มีความจ าเป็นและเหมาะสม  ในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารทุกระดับ  ได้ก าชับให้
พนั ก ง านทุ กคน   ปฏิ บั ติ ต ามข้ อกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด  
 
 
ผลการประเมิน 
     ผู้ตรวจสอบภายใน  มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติ 
ข้อสรุป 
     ผู้บริหารมีการติดตาม  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน ที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง  มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่กรณ์  จัดท ารายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
............................................................................................................................. ..................................................
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................                                                                                                     

 
    (นางสาวสุกัญญา  พรมทอง)                                 

  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการปฏิบัติหน้าที่              
        นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

              วันที่   11  เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖3 



 
 
 



  
 แบบ ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสารณภัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
 

1.ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงาน  
มอบหมายหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน 
2.มีการออกค าสั่งจัดชุด
ปฏิบัติการเวร เตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ตลอด  24  ชั่วโมง 
3.มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือฝึกอบรมและทบทวน
ศักยภาพ อฟพร. 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของ
การควบคุม 
 

1.ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.แต่งตั้งหัวหน้าส านัก 
งานปลัด ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.จัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าบ ารุง รักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ส านักงานปลัด 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุก
เพศทุกวัย ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขาสลับ
ที่ราบและเป็นรอย 
ต่อระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็นเส้น 
ทางล าเลียงยาเสพ
ติดได้ง่ายและยาก
แก่การจับกุม 

1.ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่นอสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์พร้อม
ชุดรักษาความสงบต าบลแม่กรณ์
และทหารชุด รส.อ าเภอเมือง  
ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุด
สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
เยาวชนเกี่ยว 
กับพิษภัยของยาเสพติด 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากผู้ค้า  
ผู้เสพ รู้ถึงการตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด  
ท าให้ยากแก่การ
จับกุมและ
ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญต่อ
โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 
 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขา
สลับที่ราบและ
เป็นรอย ต่อ
ระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็น
เส้น ทางล าเลียง
ยาเสพติดได้ง่าย
และยากแก่การ
จับกุม 

1.ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่น อสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์พร้อม 
ชุดรักษาความสงบต าบลแม่กรณ์
และทหารชุด รส.อ าเภอเมือง 
ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุด
สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.ให้ความรู้แก่นักเรียนและ
เยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพ
ติด 
4.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย
ภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยของยา
เสพติดและโทษของผู้เสพ 

ส านักงานปลัด 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรม 
การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันประชาชนจากโรคติดต่อ
(ไข้เลือดออก) 
 

1.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้ 
เลือดออก) 
2.พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่ง ก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การ
ควบคุม 
 

1.มีการพ่นหมอกควันเคมี 
การใส่ทรายอะเบท เพ่ือป้อง 
กันโรคไข้เลือดออก 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองและ
บุคคลภายในครอบครัว 
จากโรคติดต่อ(ไข้เลือดออก) 
3.รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.สต.
บ้านปางริมกรณ์และ อสม.
ร่วมกันท างาน ด้านการ 
ป้องกันโรคและควบคุมโรค 
 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและ
สภาพภูมิ อากาศ 
 

1.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้ 
เลือดออก) 
2.พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่ง ก าเนิดยุง
ท าให้ยากแก่การ
ควบคุม 
 

1.การรณรงค์ให้ความรู้
แก่ประชาชน ในการ
ป้องกันและให้ความรู้
แก่ประชาชนในหมู่ 
บ้าน ในการป้องกัน
และก าจัดยุงลาย 
2.แจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเอกจาก
โรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม 
ด้านงานการเงินและบัญชี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1.บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานด้านการเงินและ
บัญชีไม่เพียงพอ 
ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน 
และผู้บันทึกบัญชี 
เป็นบุคคล คนเดียว 
กัน 
 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน –  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2558 
2.ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วย
การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนและ
รายงานการเงินของอปท. พ.ศ. 2558 
3.การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ เรื่องงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบ 
ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
4.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.สอบทานการปฏิบัติ 
งานตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรี 
2.การประเมินผลจาก
การตรวจสอบบัญชี
รายรับ-รายจ่าย 
3.ตรวจรายงานทาง 
การเงิน 
 

1.บุคลากรผู้ 
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
ไม่เพียงพอ  ผู้ 
ตรวจฎีกา  ผู้จ่าย 
เงินและผู้บันทึก
บัญชี  เป็นบุคคล 
คนเดียวกัน 
 

1.ให้ผู้อ านวยการ
กองคลังควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
2.สรรหาบุคลากร
ด้านการเงินและ
บัญชีเพ่ิม 
 

กองคลัง 

 



 
แบบ ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 
งานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง 
มือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด 

 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น 
งานส ารวจระดับหรือแนว
ต่างๆต้องใช้บุคลากร 
อย่างน้อย  4  คน          
2.เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่เพ่ิมไปที่  
ก.อบต.จ.เชียงราย                                          
2.  เจ้าหน้าที่น าเครื่องมือ
เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัว  เช่น
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

 

การควบคุมมีความ
เสี่ยงคืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่น า 
มาใช้งานท าให้
เครื่องมีปัญหาใน
การท างาน เช่น
ความเร็วของเครื่อง
ในการท างาน หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์  

 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอ จึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจ
ระดับหรือแนวต่างๆต้อง
ใช้บุคลากร อย่างน้อย  
4  คน          
2.เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียง 
พอ เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2.การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยว กับการส ารวจ  
ออกแบบ  เขียน
แบบ  และบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

 



 
แบบ ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อ 
ก าหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด 

1.การก่อสร้างโครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน   
มีเพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์อาจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้
ได้รับการเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างก่อน
การใช้งานทุกครั้ง                                          
2.ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนการใช้
งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อน
การใช้งาน 

1.การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มี
เพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์อาจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการควบ 
คุมการก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็น 
ไปตามระเบียบ 

กองช่าง 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรม 
งานสาธารณูปโภค 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการเนินการด้าน
สาธารณะโดยจัดให้มีและดูแล
รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พ้ืนที่ต าบลวังโรงใหญ่
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการ 
สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพ้ืนที่  
3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ  
เช่น ประปา ไฟฟ้า   

1.ขออัตราบุคลากรของ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา                                      
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะสามารถ
น ามาแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่
จะโอนย้ายมากอง
ช่าง 
2.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการ
สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพ้ืนที่  
3.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ 
เช่น ประปา  ไฟฟ้า   

1.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรง
ใหญ่ เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.
นครราชสีมา                                                                
2.ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อม
ส าหรับการบริการงานด้าน
สาธารณูปโภค อย่างสม่ าเสมอ  
และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ  
3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมงานด้านสาธารณูปโภคและ
ขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง  เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปา
ส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.กิจกรรม 
งานผังเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อ
บัง คับของการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาใช้บังคับประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเมืองด้านการ
คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูก 
ต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียง 
พอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าว 

1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานด้าน 
ผังเมือง 
2.ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมายการ
ผังเมืองและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะ 
ต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาต
ก่อร้างอาคารให้
ประชาชน 

1.งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการเข้า
รับการอบรม 
2.การประชา 
สัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง  
และประชาชนยัง
ขาดความเข้าใจใน
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ของ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียง 
พอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าว 

1.ขออัตราบุคลากรของ
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโรงใหญ่ เพ่ิม
ไปที่ ก.อบต.จ.เชียงราย                                                                  
2.ปรึกษาหารือกับผู้ 
เชี่ยวชาญที่ส านักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  
3.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย การผังเมืองและ
กฎหมายอื่น ที่เก่ียวข้องที่
จะต้องน ามา ใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อ
ร้างอาคารให้ประชาชน
หมู่บ้านได้เข้าใจ 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตร  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิด 
ชอบอย่างชัดเจน 

 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

๑.จัดส่งพนักงานส่วนต าบล 
ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้ง
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
๒.สรรหาผู้บริหารโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาและจัดหาครู  

 

กองการศึกษาฯ   



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังโรงใหญ่ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรง
ใหญ ่
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 
 

๑.รับโอนจากหน่วย 
งานอ่ืนหรือให้ผู้เกี่ยว 
ข้อง เช่น รับโอนจาก
ข้าราชการครู 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลวังโรงใหญ่ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังโรงใหญ่ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังโรง
ใหญ ่
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
ก าลัง 
๒.ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 
 
 



 
 

แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม  งานธุรการ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. การด าเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการล่าช้า 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 

๑.การตรวจสอบค้นหา 
ข้อมูลปัจจุบันจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ได้รับหนังสือ 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 
 

๑.เน้นย้ าให้เจ้าหน้า 
ที่ติดตามข้อมูลข่าว 
สารต่าง ๆ อย่างต่อ 
เนื่องและติดตาม
ค าสั่งจากผู้บังคับ 
บัญชาเสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ เพ่ือให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.การพิจารณาสนับ 
สนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.การควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมท่ี
ก าหนด 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณด าเนิน 
การรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนิน 
การตลอดปีงบประมาณ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน  ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่
หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 

กองการศึกษา ฯ   

 
 

      (นายพินิจ  โพธิ์ชะอุ่ม) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 

                  วันที่  11   เดอืนตุลาคม   พ.ศ.  2563 



  แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสารณภัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
 

1.  ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และ บรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.  มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงาน  
มอบหมายหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.  มีการออกค าสั่งจัดชุด
ปฏิบัติการเวร เตรียมความ
พร้อมเผชิญเหตุสาธารณภัย 
ตลอด  24  ชั่วโมง 
3.  มีการจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อฝึกอบรมและ
ทบทวนศักยภาพ อฟพร. 
 

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถบรรลุ
วัตถปุระสงค์ของ
การควบคุม 
 

1.  ขาดเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
เทาสาธารณภัยที่ 
ปฏิบัติงานโดยตรง 
2.  ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1.  แต่งตั้งหัวหน้า
ส านัก งานปลัด ปฏิบัติ
หน้าที่เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  จัดตั้งงบประมาณ
เพ่ือเป็นค่าบ ารุง รักษา
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

ส านักงานปลัด 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรม 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชน ทุก
เพศทุกวัย ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขาสลับ
ที่ราบและเป็นรอย 
ต่อระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็นเส้น 
ทางล าเลียงยาเสพ
ติดได้ง่ายและยาก
แก่การจับกุม 

1.  ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่นอสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.  ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์
พร้อมชุดรักษาความสงบต าบลแม่
กรณ์และทหารชุด รส.อ าเภอเมือง  
ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล เพ่ือตั้งจุด
สกัดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่
เป้าหมาย 
3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาว 
ชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากผู้ค้า  
ผู้เสพ รู้ถึงการตั้ง
จุดตรวจ/จุดสกัด  
ท าให้ยากแก่การ
จับกุมและ
ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญต่อ
โทษและพิษภัย
ของยาเสพติด 
 

พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ภูเขา
สลับที่ราบและ
เป็นรอย ต่อ
ระหว่างต าบล
สามารถใช้เป็น
เส้น ทางล าเลียง
ยาเสพติดได้ง่าย
และยากแก่การ
จับกุม 

1.  ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชนกลุ่ม
ประชาชนที่เป็นแกนน า เช่น อสม. 
อปพร. ฝ่ายปกครอง ผรส.ฯ เพื่อ
น าไปเผยแพร่ให้กับประชาชน
ภายในชุมชน 
2.  ฝ่ายปกครองต าบลแม่กรณ์
พร้อมชุดรักษาความสงบต าบล 
แม่กรณ์และทหารชุด รส.อ าเภอ
เมือง ปฏิบัติการแม่กรณ์โมเดล 
เพ่ือตั้งจุดสกัดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
3.  ให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาว 
ชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
4.  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตาม
สายภายในชุมชนเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษของผู้เสพ 

ส านักงานปลัด 

 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรม 
การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันประชาชนจากโรคติดต่อ
(ไข้เลือดออก) 
 

1.  ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือและ
ไม่ให้ความส าคัญใน
การป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อ (โรค
ไข้เลือดออก) 
2.  พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่ง ก าเนิด
ยุงลายท าให้ยากแก่
การควบคุม 
 

1.  มีการพ่นหมอกควันเคมี 
การใส่ทรายอะเบท เพ่ือป้อง 
กันโรคไข้เลือดออก 
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองและ
บุคคลภายในครอบครัว 
จากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือด 
ออก) 
3.  รพ.สต.แม่กรณ์ , รพ.
สต.บ้านปางริมกรณ์และ อส
ม.ร่วมกันท างาน ด้านการ 
ป้องกันโรคและควบคุมโรค 

การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ เนื่อง 
จากข้ึนอยู่กับสภาพ 
แวดล้อมและสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

1.  ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือและ
ไม่ให้ความส าคัญใน
การป้องกันตนเอง
จากโรคติดต่อ (โรค
ไข้เลือดออก) 
2.  พ้ืนที่บริเวณกว้าง
ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
เป็นแหล่งก าเนิด
ยุงลายท าให้ยากแก่
การควบคุม 
 

1.  การรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 
ในการป้องกันและให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้าน ในการป้องกัน
และก าจัดยุงลาย 
2.  แจกเอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์เกี่ยว 
กับการป้องกันตนเอก
จากโรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม 
ด้านงานงานจัดเก็บรายได ้
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานด้านจัดเก็บ
รายได้ขาดความรู้
และความเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ระเบียบ กฎหมายตัว
ใหม่ที่เริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2563 
 

1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงิน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4)  พ.ศ. 2561 
4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.  บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
งานด้านจัดเก็บรายได้
ขาดความรู้และความ
เข้าใจในการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเป็นระเบียบ 
กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่ม
ใช้ในปีงบประมาณ 
2563 
 

1.  บุคลากรผู้ 
ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี
ไม่เพียงพอ  ผู้ 
ตรวจฎีกา  ผู้จ่าย 
เงินและผู้บันทึก
บัญชี  เป็นบุคคล 
คนเดียวกัน 
 

1.  ให้ผู้อ านวยการ
กองคลังควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
2.  ส่งเจ้าหน้าที่  
ที่เก่ียวข้องเข้ารับ
การอบรมกฎหมาย
ดังกล่าว 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  
เขียนแบบก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง 
มือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สุด 

 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีไม่เพียงพอ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น 
งานส ารวจระดับหรือแนว
ต่างๆตอ้งใช้บุคลากร 
อย่างน้อย  4  คน          
2.  เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.  ขออัตราบุคลากรของ
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์เพ่ิมไปที่  
ก.อบต.จ.เชียงราย                                          
2.  เจ้าหน้าที่น าเครื่องมือ
เครื่องใช้ส่วนตัวมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัว  เช่น
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

 

การควบคุมมีความ
เสี่ยงคืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่น า 
มาใช้งานท าให้
เครื่องมีปัญหาใน
การท างาน เช่น
ความเร็วของเครื่อง
ในการท างาน หรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์  

 

1.  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ เช่น งาน
ส ารวจระดับหรือแนว
ต่างๆต้องใช้บุคลากร 
อย่างน้อย  4  คน          
2.  เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานไม่เพียง 
พอ เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ   

 

1.  การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2.  การส่งเจ้าหน้า 
ที่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการส ารวจ  
ออกแบบ เขียน
แบบ และบริหาร
จัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

กองช่าง 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานควบคุมอาคาร ได้ตามข้อ 
ก าหนดของแบบก่อสร้าง และเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด 

1.  การก่อสร้างโครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน   
มีเพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าใหอ้งค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์อาจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.  จัดให้มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน 
และให้ได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง                                          
2.  ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจูงใจและจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์ก่อนการใช้
งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อน
การใช้งาน 

1.  การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 
มีเพียง  2  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  
จึงท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณอ์าจเสีย 
เปรียบผู้รับจ้างได้ 
 

1.  การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2.  การส่งเจ้าหน้า 
ที่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการควบ 
คุมการก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็น 
ไปตามระเบียบ 

กองช่าง 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการเนินการด้าน
สาธารณะโดยจัดให้มีและดูแล
รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน 
 

1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานมีไม่เพียงพอจึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์                                           
2.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการสาธารณู 
ปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  
3.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ  
เช่น ประปา ไฟฟ้า   

1.  ขออัตราบุคลากร
ของ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์ เพ่ิม
ไปที่ ก.อบต.จ.เชียงราย                                          
2.  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
งานที่ปฏิบัติอยู่ซึ่งจะ
สามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ได้ 
 

1.  ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ี
จะโอนย้ายมากอง
ช่าง 
2.  งบประมาณมี
ไม่เพียงพอในการ
เข้ารับการอบรม 

1.  เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่
เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                           
2.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์
เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา 
งานด้านบริการ
สาธารณูปโภค จึงไม่ทั่ว 
ถึงทุกพ้ืนที่  
3.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
ของระบบงานต่าง ๆ 
เช่น ประปา  ไฟฟ้า   

1.  ขออัตราบุคลากรของกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
เพ่ิมไปที่ ก.อบต.จ.เชียงราย                                                                 
2.  ให้เจ้าหน้าที่ตรียมพร้อม
ส าหรับการบริการงานด้าน
สาธารณูปโภค อย่างสม่ าเสมอ  
และมีการฝึกปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนอย่างสม่ าเสมอ  
3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึก 
อบรมงานด้านสาธารณูปโภคและ
ขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง  เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปา
ส่วนภูมิภาค ฯลฯ 
 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมงานผังเมือง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อ
บัง คับของการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ 
ต้องน ามาใช้บังคับประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาเมืองด้านการ
คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดล้อม 

1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยว 
กับการผังเมืองและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                               
2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่
เพียงพอ จึงท าให้ประชาชนยัง
ไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าว 

1.  จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานด้านผังเมือง 
2.  ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมายการ
ผังเมืองและกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะ 
ต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาต
ก่อร้างอาคารให้
ประชาชน 

1.  งบประมาณมี
ไม่เพียงพอในการ
เข้ารับการอบรม 
2.  การประชา 
สัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง  
และประชาชนยัง
ขาดความเข้าใจใน
การบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
อาคาร 

1.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยว 
ชาญเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับการผังเมืองและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุ 
ประสงค ์ของการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร                                                               
2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง
เมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยว 
ข้องที่จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียง 
พอ จึงท าให้ประชาชนยังไม่
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ดังกล่าว 

1.  ขออัตราบุคลากรของ
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์ เพ่ิมไป
ที ่ก.อบต.จ.เชียงราย                                                                  
2.  ปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงาน 
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด  
3.  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายการผังเมือง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบ 
การพิจารณาอนุญาตก่อ
ร้างอาคารให้ประชาชน
หมู่บ้านได้เข้าใจ 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจดัท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

 

๑.  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตร ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.  จดัแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

๑.  การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.  ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
๒.  โรงเรียนอบต.ขาดผู้ 
บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ 
ท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆขาดประสิทธิภาพ 

๑.  จัดส่งพนักงานส่วน
ต าบลที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง 
รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 
๒.  สรรหาผู้บริหารโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาและจัดหาครู  

 

กองการศึกษาฯ   



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

๑.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.  ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ และศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลแม่กรณ์ 
๓.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่กรณ์ 
๔.  ขาดการเข้ารับการ
อบรม 
 

๑.  รับโอนจากหน่วย 
งานอ่ืนหรือให้ผู้เกี่ยว 
ข้อง เช่น รับโอนจาก
ข้าราชการครู 
 

๑.  การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.  การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.  ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.  ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนต าบล
แม่กรณ์ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลแม่กรณ์ 
๓.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กรณ์ และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่กรณ์ 
๔.  ขาดการเข้ารับการ
อบรม 

๑.  สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
ก าลัง 
๒.  ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานธุรการ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑.1  การด าเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการล่าช้า 

๑.  ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 

๑.  การตรวจสอบ
ค้นหาข้อมูลปัจจุบัน 
จากทางอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้า
และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ 
 

๑.  การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.  การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.  ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 
 

๑.  เน้นย้ าให้
เจ้าหน้าที่ติดตาม 
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องและ 
ติดตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา
เสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.๒  เพ่ือให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

๑.  หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.  การพิจารณาสนับ 
สนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.  การควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถป้องกัน
และลดความเสี่ยง
ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมท่ี
ก าหนด 
 

๑.  หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณด าเนิน 
การรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนิน 
การตลอดปีงบประมาณ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน  ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
ที่หน่วยงานอื่นขอรับเงิน
อุดหนุน 

กองการศึกษา ฯ   

 
      (นายรัติพงศ์  เทพสุภา) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
                  วันที่  22   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.  2562 



  ปค. 6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2563  ด้วยวิธีการสอบทามตาม
หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า   การควบคุมภายในของ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังโรงใหญ่ มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 

  (นางสาวสุกัญญา  พรมทอง) 
  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 

               นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน   สรุปได้ดังนี้ 
  ส านักงานปลัด 

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 

 2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
       กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังโรงใหญ่  ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่ภูเขาสลับที่ราบ  และเป็นรอยต่อ 
ระหว่างต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
       กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

 1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากโรค ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 
       2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นแหล่งก าเนิดยุงท าให้ยากแก่การควบคุม 
 
 
 
 



กองคลัง 
 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

           1.  บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ  
       2.  ผู้ตรวจฎีกา  ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
           3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  –  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ อปท.  พ.ศ.  2547  และเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.  2558 
  2.  ระเบียบของกรมการปกครอง  ว่าด้วยการบันทึกบัญชี  การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ  อปท. พ.ศ. 2558 
กองช่าง 

 กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ 

แนวต่าง ๆ  ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย  4  คน                                                                               
 2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 2.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง    
       กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
 2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 
   3.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่      
     กิจกรรมงานผังเมือง    
 1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ   จึงท าให้ประชาชน
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกล่าว 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
           ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      กิจกรรมด้านงานธุรการ 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 



  ปค. 6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2562  ด้วยวิธีการสอบทามตาม
หลักเกณฑ์  กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.  2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านการหน่วยงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงาน
ที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า   การควบคุมภายในของ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่กรณ์  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 

  (นายชลิต  สมรูป) 
  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่ 

               นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน   สรุปได้ดังนี้ 
ส านักงานปลัด 

กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.  ขาดเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงานโดยตรง 

2.  ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กรณ์  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสลับที่ราบ  และเป็นรอยต่อระหว่าง 

ต าบล  สามารถใช้เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดได้ง่ายและยากแก่การจับกุม 
กิจกรรมการป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก) 

 1.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและความร่วมมือ  ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ (โรคไข้เลือด 
ออก) 

2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เป็นแหล่งก าเนิดยุงลายท าให้ยากแก่การควบคุม 
 
 
 



กองคลัง 
กิจกรรมด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
1.  พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2562 
2.  พระราชาบัญญัติวินัยการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก  จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 
4.  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กองช่าง 
กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง 
1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ 

แนวต่าง ๆ  ต้องใช้บุคลากรอย่างน้อย  4  คน                                                                               
2.  เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  เช่น  ครุภัณฑ์ส ารวจ   

 3.  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 2.  การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐาน  หรือตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง    

กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  
 1.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์และทั่วถึง 
 2.  เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคของระบบงานต่าง ๆ  เช่น  ประปา  ไฟฟ้า  ฯลฯ                                 
   3.  พ้ืนที่ต าบลแม่กรณ์เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา  งานด้านบริการสาธารณูปโภคจึงไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่            
 กิจกรรมงานผังเมือง    
 1.  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                                                                  
   2.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ   จึงท าให้ประชาชน
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย  ดังกล่าว 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    

 ๑.  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงานส่วนต าบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบ
โดยตรงในการปฏิบัติงาน 

 ๒.  สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
 สภาพแวดล้อมของการควบคุม  เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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