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ก 

คํานํา 

                      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู วาดวยการตรวจเงนิ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบฯ  ขอ ๕  กาํหนดให หนวยรับตรวจ จัดวางระบบ

ควบคุมภายใน      โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายใน   ที่ออกตามระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัด

วางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึง่ป นับแตวันที่ระเบียบฯ นี้มผีลใชบังคับและ รายงาน

ความคืบหนาทุกหกสิบวันตอผูกํากับดูแล     และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)  พรอม

สงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขยายเวลา ใหหนวยรับ

ตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ    ขอ ๕   ภายในวันที ่๓๐ 

กันยายน  ๒๕๔๗    และใหหนวยรับตรวจดําเนนิการตามระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดข้ึนไว  เมื่อ

ระยะเวลาผานไปหรือมีเหตุการณ หรือปจจัยเส่ียงเปล่ียนแปลงไป   การควบคุมทีม่ีอยูเดิมอาจไมเหมาะสม

และไมเปนปจจุบัน    จึงตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่ใชอยูอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ   แลวรายงานผลการติดตามระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ขอ ๖  ตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากบัดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถาม)ี อยางนอยปละคร้ัง 

ภายหลังส้ินปงบประมาณ ๙๐ วัน    เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล  และเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปอยูเสมอ 

                    กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ พิจารณาแลวเห็นวา องคกรปกครองสวนทองถิน่มี

สภาพแวดลอมที่แตกตางกนั ฉะนัน้เพื่อ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่   มีความชัดเจนในการจัดทํา

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ขอ ๕  และรายงานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ  ขอ ๖   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จงึไดจัดทาํ คูมือ การตรวจติดตาม

การจัดวางระบบควบคุมภายใน   และการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ข้ึน     ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔            โดยนาํเสนอข้ันตอนการจัดทํารายงาน

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน      ใหสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวน

ทองถิน่       คูมือ   การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการติดตามประเมิน 

ผลการควบคุมภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่    แบงออกเปนสองเลม    เลมที่ ๑    เปนการนําเสนอ

ข้ันตอนการจัดทําการวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ขอ ๕  แบบฟอรมการรายงานและ

ตัวอยางประกอบ   เลมที ่ ๒ เปนการนาํเสนอข้ันตอนการจัดทาํรายงานการติดตามประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖   แบบฟอรมการรายงานและตัวอยางประกอบ 

 



ข 
 

 

                สําหรับ คูมือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุม

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเลมนี ้   เปนเลมที่ ๑ ประกอบไปดวย ๓ สวน  สวนที่หนึง่  

ขอแนะนํา : ข้ันตอนการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น    สวนที่สอง      ข้ันตอน : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ    ขอ ๕   

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    สวนทีส่าม  ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการ

บริหารสวนตําบลอันตรา ตามระเบียบฯ   ขอ ๕  ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  และ ภาคผนวก 

เปนตัวอยางคําส่ัง และ หนงัสือส่ังการเกี่ยวกับเร่ืองการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

 

 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

                                                                                                          มกราคม   ๒๕๕๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 
 

สารบัญ 
            หนา 

คํานํา                               ก 
สวนที่หนึ่ง 
ขอแนะนํา :  การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงาน 
                 การควบคุมภายใน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                         
           ๑. ความหมาย                                        ๑ 

             ๒. ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน                                  ๑ 

             ๓. ระดับของการจดัวางระบบควบคุมภายใน                                                                  ๒ 

             ๔. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

                 ๔.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕                                           ๒                     

                 ๔.๒ การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน                                            ๓                       

                       ตามระเบียบ ขอ ๖ 

   ๕. การรายงาน                                                                                     ๕ 

                ๕.๑ กรณียงัไมจดัวางระบบควบคุมภายใน                                                                  ๕ 

                ๕.๒ กรณีจัดวางระบบควบคุมภายในแลว แตไมถูกตอง                                                ๖ 

                ๕.๓ กรณีจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯขอ ๕ แลว                          

                      แตไมไดติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน  

                      ตามระเบียบฯ ขอ ๖                                                                                             ๖ 

                ๕.๔ กรณีดําเนินการตามระเบียบฯ ถูกตองครบถวนแลว                                              ๗ 

สวนที่สอง 
ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ 
   ๑. ผังภาพ ข้ันตอนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕                      ๘ 

   ๒. แบบฟอรมการรายงาน ตามระเบียบฯ ขอ ๕                                                            ๑๐ 

                  แบบ ค.๑, ค.๒, ค.๓ และ แบบ ค.๔ 

          ๓. คําอธิบาย: ข้ันตอนการจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕               ๑๖ 

                 ๓.๑ ข้ันตอน: การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  (ระดับหนวยงานยอย)                  ๑๘ 

                 ๓.๒ ข้ันตอน: การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  (ระดับองคกร)                              ๒๓      

 



ง 

 
           หนา 

สวนที่สาม  
ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ อบต.อันตรา 
    ๑. ระดับหนวยงานยอย  (สํานัก / กอง) 
       ๑.๑ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)                                                     ๒๗ 

   ของ สํานกัปลัด อบต.อันตรา            

       ๑.๒ ความเส่ียงที่มนีัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม(แบบ ค.๒)                                        ๓๓ 

              ของ สํานกัปลัด อบต.อันตรา 

       ๑.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)                          ๓๙ 

              ของ สํานกัปลัด อบต.อันตรา          

       ๑.๔ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)                                                      ๔๑ 

              ของ กองคลัง  อบต.อันตรา 

       ๑.๕ ความเส่ียงที่มนีัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒)                                         ๕๔ 

              ของ กองคลัง  อบต.อันตรา  

       ๑.๖ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)                           ๖๒ 

             ของ กองคลัง  อบต.อันตรา  

      ๑.๗ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)                                                       ๖๘ 

              ของ กองชาง  อบต.อันตรา  

       ๑.๘ ความเส่ียงที่มนีัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒)                                        ๗๒ 

             ของ กองชาง อบต.อันตรา 

      ๑.๙ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)                          ๗๕ 

              ของ กองชาง อบต.อันตรา          
   ๒. ระดับองคกร  (อบจ. / เทศบาล / อบต.) 
       ๒.๑. รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)                                                     ๗๖       

              ของ  อบต.อันตรา   

      ๒.๒. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ค.๔)                                    ๘๙ 

               ของ อบต.อันตรา       
 
 
 



          จ 

 

ภาคผนวก ก 
๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน                        ก – ๑ 

    การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน มาตรฐานการควบคุมภายใน                                    ก – ๕ 

ภาคผนวก ข 
๑. ตัวอยางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ                           ข – ๑ 

    องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

๒. ตัวอยางหนังสือ นายก อบต.อันตรา แจงสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน         ข –๔  

๓. ตัวอยางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน                                 ข – ๕ 

    ของ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

๔. ตัวอยางคําส่ังแบงงาน ของ สาํนกัปลดั องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                  ข – ๗ 

๕. ตัวอยางคําส่ังแบงงาน ของ กองคลงั องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                      ข – ๑๒ 

๖. ตัวอยางคําส่ังแบงงาน ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                       ข – ๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

ขอแนะนํา 
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน อปท. 

๑. ความหมาย 
๑.๑  ระเบียบฯ หมายถึง   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกาํหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑.๒  การจัดวางระบบควบคุมภายใน คือ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม 

ระเบียบฯ  ขอ ๕ หมายถึง การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเดิม หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในใหม 

แลวรายงานผลดําเนนิการตามแบบฟอรมที่ ระเบียบฯ ขอ ๕ กาํหนด 

       ๑.๓  การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน คือ การติดตามประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ขอ ๖  หมายถึง  การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในที่ไดจัดวางไวแลว (ตามระเบียบฯ ขอ ๕) เมื่อติดตามประเมินความเพียงพอพรอมจัดทําแผนการ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในแลว จัดทํารายงานตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖  กําหนด 

๑.๔  รอบระยะเวลาดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน หมายถงึ  รอบปงบประมาณ  

เชน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ คือ ระหวางวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ 

๒. ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสทิธิภาพและมีมาตรฐาน 
    ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธภิาพและมีมาตรฐาน คือ การที่ อปท. ไดจดัวางระบบ

ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. ๒๕๔๔  ดังนี ้

๒.๑  อปท.ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร 

๒.๒  ผูบริหารไดแจงใหทุกสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กอง 

๒.๓  สํานัก/กองมีคําส่ังแบงงานภายในของสํานัก/กอง 

๒.๔  สํานัก/กอง ไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กอง 

                ๒.๕  อปท.ดําเนนิการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ ติดตามประเมนิระบบการควบคุมภายใน 

ตามแบบฟอรมที่ระเบียบฯ กําหนด 

     ๒.๖  อปท. วิเคราะหประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน   ตามมาตรฐานการ

ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนด ประกอบดวย ๕ องคประกอบหลัก คือ 

  ๒.๖.๑  สภาพแวดลอมของการควบคุม 

  ๒.๖.๒  การประเมินความเส่ียง 

                        ๒.๖.๓  กิจกรรมการควบคุม 

     ๒.๖.๔  สารสนเทศและการส่ือสาร 

                    ๒.๖.๕  การติดตามประเมินผล 



      ๒     
  

 ๓. ระดับของการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                 ระบบควบคุมภายใน แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ  

(๑)   ระดับสวนงานยอย หรือระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)   

(๒) ระดับองคกร ( อบจ. เทศบาล อบต.) 

๔. การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
๔.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕  

๔.๑.๑  ระดับสวนงานยอยหรือหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) 

   (๑)  แบบฟอรมการรายงาน ใช แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และ แบบ ค.๓ ไดแก 

                                   - แบบ ค.๑ คือ รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ใช

สําหรับการรายงานในระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย   

                        - แบบ ค.๒ คือ ความเส่ียงที่มนีัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม    

                         - แบบ ค.๓ คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน  

(๒) เมื่อสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแลวจัดสงรายงาน  แบบ ค.๑  

แบบ ค.๒ และ แบบ ค.๓   ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในในระดับองคกร (เลขานกุารฯ)  

ดําเนนิการตอไป 

๔.๑.๒ ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล. อบต.) 

     (๑) แบบฟอรมการรายงาน ใช แบบ ค.๑   และ แบบ ค.๔  ไดแก 

            - แบบ ค.๑ คือ รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุม 

ภายใน ขององคกรใชสําหรับการรายงานในระดับองคกร     

             - แบบ ค.๔ คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร  เปน 

แบบฟอรมที่ใชในระดับหนวยรับตรวจ (อบจ. เทศบาล อบต.) 

   (๒)  รวบรวมการรายงานจาก แบบ ค.๑ ของทกุสํานัก/กอง มาจัดทําเปน 

แบบ ค.๑ ในระดับองคกร  และ สรุปรวบรวม แบบ ค.๓   ของทุกสํานกั/กอง มาจัดทํา แบบ ค.๔  

ในระดับองคกร 

            (๓)  สงรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ในระดับองคกร (แบบ ค.๑  และ  

ค.๔ )  ใหผูกาํกับดูแล (ผูวาราชการจงัหวดัและนายอําเภอ)  และสําเนาสงสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน  

และ กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่   กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่) 

 

 

 



                      ๓  

๔.๒ การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖  
๔.๒.๑  ระดับสวนงานยอยหรือหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) จัดทําเรียงลําดับ  

ดังนี ้

(๑) แบบฟอรมการรายงาน เริ่มตนดวย แบบติดตาม ค.๓ (ในปแรก สําหรับ 

ในปตอไปใช แบบติดตาม ป.ย.๓ )    

                                 (๒)  สํานัก/กอง ตองวิเคราะหประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ๕  ขอ (ผนวก ค. ) ดังนี ้  

                                       (๒.๑) ฝายตางๆ ใน สํานกั / กอง จัดทําแบบ ป.ย. ๒-๑  แลวจัดสงให 

เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง  

                                       (๒.๒) เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายในของ สํานกั / กอง  รวบรวม 

แบบ  ป.ย.๒ - ๑  มาจัดทาํเปน แบบ ป.ย.๒ ของสํานกั/กอง 

                                 (๓) เพื่อความนาเช่ือถือของระบบการควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง ระเบียบฯ 

กําหนดใหประเมินความสมเหตุสมผลของระบบควบคุมภายใน ตามแบบสอบถาม (ผนวก ง) แต

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย  ไดส่ังการให กองคลัง/สวนการคลัง อปท. รายงานการดําเนนิการดาน

การเงนิการคลัง ตามแบบสอบทานใหกระทรวงมหาดไทย ทราบ ทุกงวด ๓ เดือน ฉะนั้น เพื่อเปนการ

ประหยัด ลดข้ันตอนการทาํงาน กองคลัง / สวนการคลัง  สามารถประเมินความนาเช่ือถือของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยใชแบบสอบทาน แทนแบบสอบถามได  สวนสํานัก/กองอ่ืน สามารถปรับใชแบบ

สอบทานมาเปนเคร่ืองมือวเิคราะหประเมนิผลได เชนกนั โดยนาํบทบาทภารกิจของสํานัก/กอง เขาไปแทน

ภารกิจดานการเงินการคลัง เพื่อวิเคราะหประเมินผล ตามภารกิจหนาที่ของสํานัก/กอง ตน ตอไป 

                                (๔)  กอนเรียงลําดับความเส่ียง สูง กลาง ตํ่า ทีจ่ะตองนํามาวางแผนการปรับปรุง 

(บริหารความเสี่ยง) การควบคุมภายใน โดยลงรายการ ใน แบบ ปม.ใหนําความเส่ียง จากแบบติดตาม ค.๓    

ที่ไดเคร่ืองหมาย        X  O   และ  ความเส่ียงที่เกิดข้ึนใหม มาสรุปในกระดาษทําการกอน เพื่อ

เรียงลําดับ สูง กลาง ตํ่า ตามลําดับ   

                                (๕)  นาํความเส่ียงจาก  แบบติดตาม ค.3  ที่ไดเครื่องหมาย  X และแบบติดตาม 

ค.๓ ที่ไดเครือ่งหมาย O  และ ความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ใหม  จากกระดาษทาํการมาเรียงลําดับ ในแบบ 

ปม. (แบบประเมินการควบคุมภายใน ) เพื่อนาํความเส่ียงสูง มาจัดทาํแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ

เส่ียงกอน  เพือ่กําจัดความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดความเสี่ยงใหนอยลง 

 

 

 



๔  

        

   (๖) นําความเส่ียงระดับสูงในแบบ ปม. มาจัดทาํแผนการปรับปรุง ( การบริหาร          

ความเส่ียง) ในแบบ ป.ย.๓ กอน  ตอไปจัดทําแผนการปรับปรุงระดับสูง  ระดับกลาง  และระดับตํ่า 

เรียงลําดับกันไป 

   (๗)  เมื่อจัดทําแผนการปรับปรุง(บริหารความเส่ียง) แลว  สํานกั/กอง  ตองแสดง 

เหตุผลความเพียงพอของการควบคุมหรือแสดงจุดออนของการควบคุม     โดยจัดทาํ คํารับรองเปน 

หนังสือ วา  สํานัก / กอง    มีระบบการควบคุมภายในที่ไมพบจุดออนฯ ( แบบที่ ๑)  หรือ มีระบบ 

การควบคุมภายในทีพ่บจุดออนฯ (แบบที่ ๒)  ตามแบบ ป.ย.๑ 

  (๘) สํานัก/กอง จัดสงแบบติดตาม ค.๓,แบบ ป.ย. ๒-๑,แบบ ป.ย.๒,แบบ ปม., 

แบบ ป.ย.๓ และแบบ ป.ย.๑ ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร (เลขานกุาร 
จัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร) 

๔.๒.๒  ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล. อบต.)  จัดทําเรียงลําดับ ดังตอไปนี้ 

   (๑)   ปรับแบบติดตาม ค.๓ เปนแบบติดตาม ค.๔ (ปตอไปเปนแบบ 

ติดตาม ปอ.๓) 

                                   (๒)   ปรับแบบ ป.ย.๒-๑   เปนแบบ ปอ.๒-๑ 

                                   (๓)   ปรับแบบ ป.ย.๒  เปนแบบ ปอ.๒ 

                           (๔)   ปรับแบบ ป.ย.๓  เปนแบบ ปอ.๓ 

   (๕)   ปรับแบบ ป.ย.๑  เปนแบบ ปอ.๑ 

   (๖)   รวบรวมแบบตามขอ (๑) – (๕)  สงใหผูตรวจสอบ ๒ ทาง คือ  

                   (๖.๑)  สงใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบ / สอบทานประเมินการควบคุม

ภายในของ สํานัก/กอง ตาง ๆ ตามแบบ ป.ส.  (รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน)   

ซึ่งการตรวจสอบรับรองมี  ๒  แบบเชนเดียวกนั  คือ   แบบท่ี ๑ กรณไีมพบขอบกพรองหรือขอสังเกต  

ที่มีนัยสําคัญ  กับ   แบบที ่ ๒  กรณีพบขอบกพรอง   หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 

          (๖.๒)  สงใหเจาหนาทีร่ะดับอาวุโสตรวจสอบรับรอง สํานัก/กอง  ตามแบบ               

ป.ย.๑ – ร  ( หนงัสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส ) ซึง่ผูตรวจสอบรับรอง ๒ แบบ

เชนเดียวกนั คือ แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสาํคัญ   กบั   แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนท่ีมี
นัยสาํคัญ   
 
 

 

 



 ๕ 
 
  
   (๗)  เมื่อผูตรวจสอบตามขอ (๖.๑) และขอ (๖.๒)   ตรวจสอบรับรองระบบ             

การควบคุมภายใน ของ สํานัก/กอง แลว เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร

มารวบรวมประเมินระบบควบคุมภายในระดับองคกร (อบจ.  เทศบาล  อบต.)  โดยจัดทํา 

                             (๗.๑) จัดทําครั้งแรกใช แบบติดตาม ค.๔ (รายงานผลการติดตามการ

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร) รายงานงวดปตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓  

(รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับองคกร) 

          (๗.๒)  แบบ ปอ.๒ (สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน) 

          (๗.๓)  แบบ ปอ.๓  (แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับองคกร) 

          (๗.๔)  แบบ ปอ.๑ (รายงานความเหน็เกีย่วกับการควบคุมภายในของ

หัวหนาหนวยงาน) 

                                            (๗.๕)  แบบ ปส.  (แบบที่ ๑  กรณีไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกต 

ที่มีนยัสําคัญกับ   แบบที ่๒  กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตทีม่ีนยัสําคัญ) 

                                      (๘) จัดสงแบบตามขอ (๗.๑) – (๗.๕)  สงให คตง. ผูกาํกับดูแล (ผูวาราชการ

จังหวัด/นายอําเภอ)  และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชทีองถิ่น กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่)  

 ๕.  การรายงาน 

                  ๕.๑  กรณียังไมไดจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ 
                           ๕.๑.๑  ใหจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕  ของงวดปงบประมาณ 

๒๕๕๐ (งวดวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) โดยไมตองยอนไปดําเนนิการในงวดป

กอนแลวรายงาน   ผูกํากับดูแล (ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ)  และ สาํเนาสง  สตง. (สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน)  และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชทีองถิน่  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่)  ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๕ กาํหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 



 ๖  
 

                             ๕.๑.๒   ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐   ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

ตามระเบียบฯ  ขอ ๖   (คร้ังแรก)  ของงวดวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  –  วนัที ่ ๓๐กนัยายน  ๒๕๕๐  แลว

รายงาน  คตง. (คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน)   ผูกํากบัดูแล (ผูวาราชการจงัหวัด /นายอําเภอ)    และ 

กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่)  ตาม

แบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กาํหนด  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

๕.๒. กรณจีัดวางระบบควมคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ แลว แตไมถูกตองตาม 

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ 
                        ๕.๒.๑  ใหปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ หรือ จัดวาง 

ระบบควบคุมภายใน ขึน้มาใหม  ของงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วนัที ่ 

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๐) แลว รายงานผูกํากบัดูแล (ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ)  และ สําเนาสง    

สตง. (สํานกังานตรวจเงนิแผนดิน)    และ กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชี

ทองถิน่   กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่)  ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ  ขอ ๕ กาํหนด ภายในวันที่  ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๐ 
                          หมายเหตุ  วิธกีารปรับปรุงระบบควบคุมภายใน หรือ จัดวางระบบควบคุมภายใน

ข้ึนมาใหมใหปฏิบัติตาม  “ผังภาพ ขั้นตอนวิธีการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 
ขอ  ๕ ”               
                            ๕.๒.๒  ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐  ใหติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบฯ  ขอ ๖  ของงวดวันที ่๑  ตุลาคม ๒๕๔๙  –  วนัที ่ ๓๐  กันยายน ๒๕๕๐    แลวรายงาน 

คตง. ( คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน )   ผูกํากับดูแล  ( ผูวาราชการจังหวัด / นายอําเภอ )     และ

กระทรวงมหาดไทย ( กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถิ่น  กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่)  ตาม

แบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กาํหนด  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

                           หมายเหตุ วิธีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ   ขอ ๖ ใหปฏิบัติ

ตาม “ผังภาพ ขั้นตอนวธิีการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖”   
 ๕.๓  กรณีจดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ ของงวดปงบประมาณ 
๒๕๔๕ ซ่ึง สตง. ขยายเวลาใหแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๔๗ ถูกตองไดมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบ ฯ แลว แตยังไมติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ 
ของงวดปงบประมาณ ๒๕๔๗ และงวดปงบประมาณ ๒๕๔๘ 
 
  

 



๗ 
 
  ๕.๓.๑  ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙  ใหจัดทํารายงานติดตามประเมินระบบการ

ควบคุมภายใน    ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ โดยใชขอมูลเดิมที่จัดวางไวแลว ตามระเบียบ ฯ  ขอ  ๕ ไมตอง 

ยอนไปรายงานของงวดปงบประมาณ  ๒๕๔๗  หรืองวดปงบประมาณ   ๒๕๔๘   แลวรายงาน  คตง.   

( คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน)  ผูกํากบัดูแล  ( ผูวาราชการจงัหวดั / นายอําเภอ)  และ กระทรวง 

มหาดไทย    ( กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถิน่   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น )    ตาม

แบบฟอรมที่ระเบียบฯ  ขอ ๖ กาํหนด  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

          ๕.๓.๒. สําหรับงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ใหติดตาม

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๐   แลวรายงาน คตง. (  คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ) ผูกํากับดูแล ( ผูวาราชการจังหวัด /

นายอําเภอ)   และ กระทรวงมหาดไทย  ( กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถิน่  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ )  ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ  ขอ ๖    กําหนด  ภายในวันที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

             ๕.๔ กรณีดําเนนิการ ตามระเบียบฯ คตง.ดังกลาว ถูกตองครบถวน แลว                       
ใหปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตลอดเวลาที่มี “ความเสี่ยง“  สําหรับการรายงานให 

รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖    ตามแบบฟอรมที่ระเบียบฯ 

ขอ ๖ กําหนด รายงานตอ คตง. ( คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน )  ผูกํากับดูแล ( ผูวาราชการจงัหวัด/

นายอําเภอ)  และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงนิบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิน่) อยางนอยปละ  ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันหลงัสิ้นปงบประมาณ 

  

.......................................................................... 

 
หมายเหตุ   
             ๑.  การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในข้ึนมาใหม ตามระเบียบฯ 

ขอ ๕ ใหปฏิบัติตาม“ผังภาพ ขั้นตอนวธิีการปรับปรงุระบบการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ ๕”    

๒. การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ  ขอ ๖ ใหปฏิบัติตาม “ผังภาพ  
ขั้นตอนวธิีการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ ”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนทีส่อง 
 

ขั้นตอน  : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
                          (ตามระเบียบฯ ขอ ๕) 
 
                                    ของ  
                    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
ผังภาพ ขั้นตอนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ ๕  

.......................................... 

    ๑. กอนดําเนินการปรับปรุง หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในขึ้นมาใหม 
        ๑.๑.ปรับปรุงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร (อบจ.เทศบาล.อบต.) 

ใหมีความชัดเจน ครอบคลุม วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารกํากับดูแลสัง่การใหปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในใหม 
       ๑.๒.เมื่อปรับปรุงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกรเสร็จแลว นายกฯมี 

หนังสือแจงทกุสํานกั/กองใหปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กองใหถูกตองตามระเบยีบฯ 

ขอ ๕ ( เพื่อติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน   แลวรายงาน  คตง. ผูกํากับดูแล  กระทรวงมหาดไทย  

ภายใน ๓๑ ธันวาคมทกุป  ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖) 
   ๒. การปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน   ตามระเบียบฯ  ขอ  ๕   ดําเนินการดังนี ้

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                จัดสง แบบ.ค. ๑ และ แบบ  ค.๒ ไปให Center (เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายใน อปท.) 

 

                                

 

  วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน “เดิม” ตาม   แบบ ค.๑ 
- ขอมูลทั่วไป 
- สรุปภารกิจและวตัถุประสงค 
- สภาพแวดลอมการควบคุม 
- ความเสี่ยงที่สําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
- การติดตามประเมินผล 
- ผูรับผิดชอบติดตามประเมินผล 

ตรวจสอบเพ่ือปรังปรุงคําส่ังแบงงานภายในสํานัก/กอง 

ป

  ดําเนินการวเิคราะหความเส่ียงอยางตอเนื่องแลวจัดทําแผนการปรับปรุงหรือแบบ  ค.๓ แลวจัดสงให Center 

นํากิจกรรม “ความเส่ียง”ที่คนพบจาก แบบ ค.๑ มาบันทึกลงใน แบบ ค.๒ 

ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) 

ออกคําส่ังแบงงานภายในที่ปรับปรุงใหม  

           นําระบบการควบคุมภายในที่ปรบัปรุงใหม    แบบ ค.๑ , แบบ ค.๒  และ แบบ ค.๓  และ
 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคมุภายใน ของสํานัก/กอง , คําส่ังแบงงาน ของสํานัก/กอง   
                                                           เย็บเกบ็เปนรูปเลม 

(เพื่อเปนขอมูลในการติดตามประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตอไป) 

 



๙ 

 

 

  

                   แบบรายงานในระดับองคกร  ใชแบบ ค.๑   และแบบ ค.๔   เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับองคกร   

เมื่อจัดทําแบบ ค.๑ ขององคกรเสร็จแลว COPY แบบ ค.๑, ค.๒ และค.๓  
ของทุกสํานัก/กอง เรียงลําดับกันลงมา 

รวบรวมแบบ ค.๓ ของทุกสํานัก /กอง  มาบันทึกในแบบ ค.๔ ขององคกร 

                           รวบรวมระบบการควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม  เรียงลําดับ ดังนี.้-  
         (๑) แบบ ค.๑ ระดับองคกร , แบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของทุกสํานัก/กอง (ทีC่OPY ไว)      

 และ แบบ ค. ๔  
         (๒) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร, สําเนาหนงัสือ 

 ที่นายก. อปท. แจงทุกสํานัก/กอง ใหปรับปรุงการจดัวางระบบควบคุมภายใน  
         (๓) รวบรวมเย็บเปนรูปเลม  จัดสง ผูกํากับดูแล และสําเนาสง สํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 
              และกระทรวงมหาดไทย 
                                               ( ตามระเบียบฯ ขอ ๕  จัดทําครั้งเดียว ) 
   

วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน “เดิม” ของสํานกั/ กอง 
รวบรวมดําเนินการ  จัดทําแบบ ค.๑ ขององคกร  ประกอบดวย 

- ขอมูลทั่วไป 
- สรุปภารกิจและวัตถุประสงค 
- สภาพแวดลอมการควบคุม 
- ความเส่ียงที่สําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
- การติดตามประเมินผล 
- ผูรับผิดชอบในการตดิตามประเมินผล 

 

รวบรวมประมวลแบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของทุกสํานัก/กอง 
    แลวมาประมวลเปนของ องคกร  (อบจ. เทศบาล. อบต.) 



๑๐ 
 

แบบ ค.๑ 
ช่ือหนวยงาน................................................................ 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 

งวดต้ังแต ............................ ถึง .................................... 
 

---------------------------------------------------- 
 
ขอมูลทั่วไป 
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๑๑ 
 

๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 

๒. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
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๓. ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม 
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๔. วิธีการติดตามประเมินผล 
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.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

๕. ผูรับผิดชอบประเมินผล 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
 
 
 

ช่ือผูรายงาน................................................... 
ตําแหนง..................................................... 
วันที่............/............................../............... 

 



                                                                       ๑๓                                                        แบบ ค. ๒ 
ชื่อหนวยงาน................................................................ 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................ 
 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรอืกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
ชื่อผูรายงาน................................................... 
ตําแหนง..................................................... 
วันที่............/............................../............... 



๑๔                                                              แบบ ค. ๓ 
  

   ชื่อหนวยงาน................................................................(ระดบัหนวยงานยอยของหนวยรับตรวจ) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................ 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
ชื่อผูรายงาน................................................... 
ตําแหนง..................................................... 
วันที่............/............................../............... 

 



                                                                                                                ๑๕                                                             แบบ ค. ๔ 
 

ชื่อหนวยงาน................................................................(ระดับองคกร) 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................ 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ชื่อผูรายงาน................................................... 
ตําแหนง..................................................... 

                                    วันที่............/............................../............ 
 
 
 



๑๖ 
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คําอธิบายคําอธิบาย .......

ข้ันตอนข้ันตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕

ตบ.สถ.

 
 

 
 
 

222

คําอธิบายคําอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานควบคุมภายในการจัดทํารายงานควบคุมภายใน

““ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕””

•• แบบแบบ  คค..  ๑๑  คือ  การสํารวจวิเคราะหระบบควบคุม
ภายใน“เดิม” ประกอบดวย

•  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป
๑๑..  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการสรุปภารกิจและวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญดําเนินงานท่ีสําคัญ

๒๒..  ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม
๓๓..  ความเส่ียงท่ีสําคัญความเส่ียงท่ีสําคัญ  และขอมูลเก่ียวกับและขอมูลเก่ียวกับ
กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม

๔๔..  วิธีการติดตามประเมินผลวิธีการติดตามประเมินผล
๕๕..  ผูรับผิดชอบประเมินผลผูรับผิดชอบประเมินผล

 
 
 
 
 



 

๑๗ 
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แบบแบบ  คค..๑๑

ขอมลูท่ัวไป

สรปุภารกิจและ
วัตถุประสงค

ความเสีย่งท่ีมีนัยสําคัญ
และกิจกรรมการ

ควบคุม

ผูรบัผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผล

วิธี
ติดตามประเมินผล

สภาพแวดลอมการ
ควบคุม

ตบ.สถ.

กจิกรรมการกจิกรรมการ
ควบคุมควบคุม

สารสนเทศและสารสนเทศและ
การสือ่สารการสือ่สาร

การประเมินการประเมิน
  ความเสีย่งความเสีย่ง

 
  
 

 

444
ตบ.สถ.

เปรียบเทียบเปรียบเทียบ    แบบแบบ..  คค..๑๑  ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๕๕

--  เพ่ือใหเกิดเพ่ือใหเกิด
ความความชัดเจนชัดเจน
งายงายในการในการ
วิเคราะหระบบวิเคราะหระบบ
ควบคุมภายในควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ

--  เพ่ือใหการเพ่ือใหการ
วิเคราะหและวิเคราะหและ
การประเมินการประเมิน
เปนไปตามเปนไปตาม   ๕๕  
องคประกอบองคประกอบ
ของของ  ระเบียบฯระเบียบฯ

ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป

สรุปภารกิจและวัตถุประสงคสรุปภารกิจและวัตถุประสงค

สภาพแวดลอมการควบคุมสภาพแวดลอมการควบคุม   ((๑๑))

การประเมินความเส่ียงการประเมินความเส่ียง   ((๒๒))

ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญและความเส่ียงที่มีนัยสําคัญและ

กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม   ((๓๓))

สารสนเทศและการส่ือสารสารสนเทศและการส่ือสาร   ((๔๔))

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล   ((๕๕))

ผูรับผิดชอบในการติดตามผูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลประเมินผล                                  

ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป

สรุปภารกิจและวัตถุประสงคสรุปภารกิจและวัตถุประสงค

สภาพแวดลอมการควบคุมสภาพแวดลอมการควบคุม

--

ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญและความเส่ียงที่มีนัยสําคัญและ

กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม

--

การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล

ผูรับผิดชอบในการติดตามผูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลประเมินผล

--

๑๑..

๒๒..

๓๓..

๔๔..

๕๕..

๖๖..

๗๗..

๘๘..

เหตุผลเหตุผลแบบแบบ  คค..๑๑  ที่ปรับเพิ่มที่ปรับเพิ่มแบบแบบ  คค..๑๑  ของของ  คตงคตง..ลําดับลําดับ

 
 

 



๑๘ 
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อธิบายแบบรายงานตามอธิบายแบบรายงานตาม    แบบแบบ  คค..๒๒  ––  คค..๔๔
•• แบบแบบ    คค..  ๒๒    ไดแกไดแก    นํานํา  ““ความเส่ียงท่ีความเส่ียงท่ีคนพบคนพบ””  จากจาก  แบบแบบ  คค..๑๑  

ของสํานักของสํานัก//กองกอง  และและ  ““กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม””  ท่ีกําหนดไวท่ีกําหนดไว
มาลงรายงานมาลงรายงาน  ในใน  แบบแบบ  คค..๒๒  เพ่ือดําเนินเพ่ือดําเนินปรับปรุงปรับปรุงรระบบการะบบการ
ควบคุมควบคุม  

•• แบบแบบ    คค..  ๓๓    ไดแกไดแก  เมื่อสํานักเมื่อสํานัก//กองดําเนินการตามระบบควบคุมกองดําเนินการตามระบบควบคุม
ภายในใหมภายในใหมท่ีไดกําหนดไวมาไดระยะหนึ่งท่ีไดกําหนดไวมาไดระยะหนึ่ง  พบพบ  ““จุดออนจุดออน””  หรือหรือ
““ความเส่ียงใหมความเส่ียงใหม””  ใหดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการใหดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในควบคุมภายใน    และและ  รายงานแสดงรายงานแสดงวิธีการติดตามประเมินผลวิธีการติดตามประเมินผล  

•• แบบแบบ    คค..  ๔๔    คือคือ    การการสรุปรวมรวมสรุปรวมรวมแผนการปรับปรุงการควบคุมแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในภายใน  ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย  ((สํานักสํานัก//กองกอง))  มาเปนระดับองคกรมาเปนระดับองคกร  
((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดวางระบบควบคุมภายในการจัดวางระบบควบคุมภายใน  
““ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕”” ((ตอตอ))

 
 
 
 

666

ข้ันตอนข้ันตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

((ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย))
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕

ตบ.สถ.

 
 
 
 
 
 



๑๙ 
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อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย””

• แบบ ค.๑
ขอมูลท่ัวไป อยางนอยควรมีขอความดังตอไปน้ี
(๑) ขอมูลท่ัวไป  ของ  สํานัก / กอง
(๒) โครงสรางสรุปจากภารกิจ ตาม คําส่ังแบงงาน ของ

สํานัก/กอง 
๑.สรุปภารกิจ และ วัตถุประสงค  ไดแก
๑.๑ สรุปภารกิจ ตามคําส่ังแบงงานภายในสํานัก/กอง

รวมท้ัง ภารกิจท่ี นายกฯไดแถลง ตอสภา ภารกิจ
ตามนโยบายและสถานการณท่ีเกิดขึ้นใหม

๑.๒ วัตถุประสงค ระบุการบรรลุวัตถุประสงค
ตามภารกิจของสํานัก /กอง 

ตบ.สถ.  
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แบบ ค.๑ (ตอ)
๒๒..  ขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุมขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุม 
• ๒๒..๑๑..  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน    

((๑๑)) สภาพแวดลอมภายในสํานักสภาพแวดลอมภายในสํานัก//กองกอง  เชนเชน
พิจารณาจากพิจารณาจาก  ภารกิจงานประจําภารกิจงานประจํา  และและ  ตามตามคําสัง่แบงงานคําสัง่แบงงาน

((๒๒)) ประสทิธิภาพของบุคลากรประสทิธิภาพของบุคลากร
((๓๓)) จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาท่ีจริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่

• ๒๒..๒๒..  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก    เชนเชน
((๑๑))  สถานที่ตั้งสถานท่ีตั้ง  ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจในการเดินทางปฏิบัติภารกิจ  
((๒๒))  ระเบียบกฎหมายท่ีเปลีย่นแปลงระเบียบกฎหมายที่เปลีย่นแปลง
((๓๓))  สาธารณภัยสาธารณภัย  หรือภัยธรรมชาติตางๆหรือภัยธรรมชาติตางๆ 

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย”” ”” ((ตอตอ))

 
 
 



๒๐ 
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 ๓. ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม    
๓๓..๑๑..  ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ วิเคราะหจากวิเคราะหจาก
สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบ   ตอการควบคุมตอการควบคุม    ไดแกไดแก

((๑๑))  ความเส่ียงท่ีความเส่ียงท่ี  ““คนพบคนพบ””จากจาก  สภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอมภายใน  
เชนเชน  ภารกิจงานประจําภารกิจงานประจํา  ในคําส่ังแบงงานในคําส่ังแบงงาน  ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
ของบุคลากรของบุคลากร  และและ  จริยธรรมของบุคลากรจริยธรรมของบุคลากร  เปนตนเปนตน

((๒๒))  ความเส่ียงท่ีความเส่ียงท่ี  ““คนพบคนพบ””จากจาก  สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม
ภายนอกภายนอก  เชนเชน  ภูมิประเทศภูมิประเทศ  ,,ระเบียบระเบียบ//กฎหมายใหมกฎหมายใหม  และและ
ภัยพบัิติภัยพบัิติ  ตางตาง  ๆๆ        
๓๓..๒๒..  กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม หมายถึงหมายถึง  การสรางกิจกรรมการสรางกิจกรรม
หรือนโยบายวิธีการตางๆท่ีกําหนดขึ้นมาปฏิบัติหรือนโยบายวิธีการตางๆท่ีกําหนดขึ้นมาปฏิบัติ   เพือ่เพือ่  
““บริหารความเส่ียงบริหารความเส่ียง””  หรือหรือ  ““ควบคุมควบคุม””

ตบ.สถ.

  อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย””  แบบแบบ  คค..๑๑((ตอตอ))
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๔. สารสนเทศและการส่ือสาร  วิเคราะหจาก
๔๔..๑๑..  ระบบระบบINTERNETINTERNET มาชวยในการ

บริหารจัดการ
๔๔..๒๒..  การติดตอส่ือสารทั้งระหวางภายในการติดตอส่ือสารทั้งระหวางภายใน

และภายนอกและภายนอก  ที่ทําใหการควบคุมดีขึ้นหรือลด
ความเส่ียง

๔๔..๓๓..  โทรศัพทโทรศัพท  โทรสารตางๆโทรสารตางๆ มาชวยทําให
การควบคุมดีขึ้นหรือลดความเส่ียง 

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
  ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย””แบบแบบ  คค..๑๑((ตอตอ))

 
 
 
 



๒๑ 
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•• ๕๕..  วิธีการติดตามประเมินผลวิธีการติดตามประเมินผล 
๕๕..๑๑..  ออกแบบรายงานออกแบบรายงาน    เขาไปเขาไป

ตรวจสอบตรวจสอบ    การสัมภาษณการสัมภาษณ  หรือใชหรือใช
แบบสอบทานเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล

๕๕..๒๒..  ประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพกิจกรรมการควบคุมอยางกิจกรรมการควบคุมอยาง
ตอเน่ืองและสมํ่าเสมอตอเน่ืองและสม่ําเสมอ

• ๖. ผูรับผิดชอบในการประเมินผล
ระบุตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ

ควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง  

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย””แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))
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• แบบ ค.๒ : การบันทึก “ความเส่ียงที่คนพบ”
(ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ) จากแบบ ค. ๑  
- ความเส่ียงทีม่ีนัยสําคัญความเส่ียงทีม่ีนัยสําคัญ    วิเคราะหจากวิเคราะหจาก
๑๑..  สภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอมภายใน  เชนเชน  ภารกิจงานประจําภารกิจงานประจํา    
ตามคําส่ังแบงงานของตามคําส่ังแบงงานของ  สํานักสํานัก//กองกอง  ประสิทธิภาพบุคลากรประสิทธิภาพบุคลากร  
และและจริยธรรมบุคลากรจริยธรรมบุคลากร  เปนตนเปนตน
๒๒..  สภาพแวดลอมภายนอกสภาพแวดลอมภายนอก  เชนเชน  สถานทีต่ัง้หางไกลสถานทีต่ัง้หางไกล  
ระเบียบกฎหมายใหมทีเ่ปล่ียนแปลงระเบียบกฎหมายใหมทีเ่ปล่ียนแปลง  และและภัยพิบัติภัยพิบัติตางตาง  ๆๆ    

--  กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุม  หมายถึงหมายถึง  กิจกรรมกิจกรรม  หรือนโยบายหรือนโยบาย    
วิธีการตางๆวิธีการตางๆ  ทีกํ่าหนดข้ึนมาปฏิบัตเิพ่ือการควบคุมทีกํ่าหนดข้ึนมาปฏิบัตเิพ่ือการควบคุม

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย””

 
 
 



๒๒ 
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•• แบบแบบ  คค..๓๓        แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอยหนวยงานยอย  ((  สํานักสํานัก//กองกอง  )) คือคือ  
--  เมื่อดําเนินตามเมื่อดําเนินตามระบบการควบคุมภายในระบบการควบคุมภายในทีป่รับปรุงใหมทีป่รับปรุงใหม

((แบบแบบ  คค..๑๑  และและ  แบบแบบ  คค..๒๒))  มาไดระยะหนึ่งมาไดระยะหนึ่ง  ใหตดิตามประเมินใหตดิตามประเมิน
หากพบวาระบบหากพบวาระบบการควบคุมมีความเพียงพอการควบคุมมีความเพียงพอ//จุดออนจุดออน  หรือหรือ  มีมี
ความความเส่ียงใหมเส่ียงใหมเกิดขึ้นเกิดข้ึน  ใหจัดทําแผนการปรับปรุงใหจัดทําแผนการปรับปรุง  ((แบบแบบ  คค..๓๓))
““  บริหารความเส่ียงบริหารความเส่ียง””  ใหหมดไปใหหมดไป    

--  สํานักสํานัก//กองจัดทํากองจัดทํา  แบบแบบ  คค..๓๓    แลวแลว  จัดเก็บเปนรูปเลมจัดเก็บเปนรูปเลม
แลวจัดสงใหแลวจัดสงให  คกกคกก.. ((CERTERCERTER))  ดําเนินการตอไปดําเนินการตอไป

• ระดับหนวยงานยอย จบที ่ แบบ ค.๓
ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัหนวยงานยอยระดบัหนวยงานยอย””

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
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ข้ันตอนข้ันตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

((ระดับองคกรระดับองคกร))
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕

ตบ.สถ.
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แบบแบบ  คค..๑๑  ระดับองคกรระดับองคกร  ((จัดทําแบบจัดทําแบบ  คค..๑๑  และและ  แบบแบบ  คค..๔๔))
ขอมูลทั่วไป  ในระดับองคกรอยางนอยควรมีขอความ

 ดังตอไปน้ี
๑๑..  โครงสรางโครงสราง  ฝายการเมือง และฝายประจํา
๒๒..  ขอมูลตามแผนพัฒนาฯขององคกรขอมูลตามแผนพัฒนาฯขององคกร   ไดแกไดแก

(๑) วิสยัทัศน
(๒) ที่ตั้ง / อาชีพ / จํานวนประชากร
(๓) รายได ไดแก (๓.๑) จัดเก็บเอง (๓.๒) เงิน

อุดหนุน และ  (๓.๓) งบประมาณถายโอน              
(๔) รายจาย ไดแก (๔.๑) งบลงทุน 

(๔.๒)งบประจํา (๔.๓) เงินสะสม
๓๓..  นโยบายของนโยบายของ  นายกนายก  อปทอปท..

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””

 
 



๒๔ 
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• ๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค 
• ๑.๑. ภารกิจ  
• (๑) สรุป ภารกิจอํานาจหนาทีต่ามที่กฎหมายบัญญัต ิเชน อบต.สรุปตาม
พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ ,๖๗ 
,๖๘ และ มาตรา ๖๙

• (๒) สรุปภารกิจ ตามนโยบายที ่นายก อบต. ไดแถลงตอสภา
• ๑.๒. วัตถุประสงค  

(๑) เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ และตามนโยบายของ นายก 
อบต. บรรลุวัตถุประสงคบรรลุวัตถุประสงค  อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และใชทรัพยากร
อยางคุมคา สมประโยชน

(๒) ลดการทํางานซํ้าซอนลดการทํางานซํ้าซอน ลดตนทุน
(๓) ใหเกิดความนาเช่ือถือของการรายงานทางการเงินความนาเช่ือถือของการรายงานทางการเงิน การบัญชี

และการคลัง
(๔) เพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายกฎหมาย  ขอบังคับ และ มติ 

ครม.ที่เกี่ยวของ
(๕) เพื่อใหบุคลากรมีการพฒันามีความรู ความเช่ียวชาญ รูรัก

สามัคคี รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน  มุงศูนยรวมที่องคกรและประชาชนมุงศูนยรวมที่องคกรและประชาชน
ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))
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๒๒..  ขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุมขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุม

•• ๒๒..๑๑..  สภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอมภายใน    
สรุปรวมสรุปรวม((เฉพาะเฉพาะ))สภาพแวดลอมภายในสภาพแวดลอมภายใน

ท่ีเปนความเส่ียงของท่ีเปนความเส่ียงของ  สํานักสํานัก//กองกอง  เรียงลําดับลงมาเรียงลําดับลงมา

•• ๒๒..๒๒..  สภาพแวดลอมภายนอกสภาพแวดลอมภายนอก    
สรุปรวมสรุปรวม((เฉพาะเฉพาะ))สภาพแวดลอมภายนอกสภาพแวดลอมภายนอก

ท่ีเปนความเส่ียงของท่ีเปนความเส่ียงของ  สํานักสํานัก//กองกอง  เรียงลําดับลงมาเรียงลําดับลงมา  

หมายเหตุหมายเหตุ    สรุปรวบรวมจากสํานักสรุปรวบรวมจากสํานัก//กองตางๆกองตางๆ
มาเปนขององคกรมาเปนขององคกร                                  

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))

 
 
 
 



๒๕ 
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•• ๓๓..  ความเส่ียงท่ีสําคัญและกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงท่ีสําคัญและกิจกรรมการควบคุม   ไดแก

๓๓..๑๑..  สรุปความเส่ียงสรุปความเส่ียงของสํานักของสํานัก//กองกอง  
((หนวยงานยอยหนวยงานยอย))  มาเปนความเส่ียงของมาเปนความเส่ียงของ
องคกรองคกร

๓๓..๒๒..  สรุปรวบรวมกิจกรรมการควบคุมภายในสรุปรวบรวมกิจกรรมการควบคุมภายใน   ของของ
สํานักสํานัก//  กองกอง  ((หนวยงานยอยหนวยงานยอย))  มาเปนกิจกรรมมาเปนกิจกรรม
การควบคุมขององคกรการควบคุมขององคกร

ตบ.สถ.

  อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””  แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))
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๔๔..  สารสนเทศและการส่ือสารสารสนเทศและการส่ือสาร  รวบรวมขอมูลจาก
สํานัก/กอง(หนวยงานยอย หรือสวนงานยอย) จาก
--  ระบบระบบINTERNETINTERNET
--  การติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอก  
--  โทรศัพทโทรศัพท  โทรสารโทรสาร

สรุปรวมสรุปรวมเปนระดับองคกร  

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””  แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))

 
 
 
 
 



๒๖ 
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•• ๕๕..  วิธีการตดิตามประเมินผลวิธีการตดิตามประเมินผล  
๕๕..๑๑.. ออกแบบการรายงานออกแบบการรายงาน  การเขาไปตรวจสอบการเขาไปตรวจสอบ    การการ
สัมภาษณหรือแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือในการตดิตามสัมภาษณหรือแบบสอบทานเปนเคร่ืองมือในการตดิตาม
ประเมินผลประเมินผล
๕๕..๒๒..  ประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพ  กิจกรรมการควบคุมอยางตอเนื่องกิจกรรมการควบคุมอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอและสม่ําเสมอ
๕๕..๓๓..  รายงานผลการตดิตามประเมินรายงานผลการตดิตามประเมิน  ตามรูปแบบตามรูปแบบ  //  

ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของระยะเวลาทีค่ณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
องคกรกําหนดองคกรกําหนด

•• ๖๖..  ผูรับผิดชอบประเมินผลผูรับผิดชอบประเมินผล
ตามทีร่ะบุไวในคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการจัดวางระบบตามทีร่ะบุไวในคําส่ังแตงตัง้คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในขององคกรควบคุมภายในขององคกร

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร””  แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))
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แบบแบบ  คค..๔๔  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับองคกรระดับองคกร    ((  อบจอบจ//  เทศบาลเทศบาล  //  อบตอบต  ))

• คือ  การรวบรวมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของสํานัก / กองตางๆ ตามแบบตามแบบ  คค..๓๓ มาเปนแบบแบบ  คค..๔๔ 
ขององคกร  ( อบจ / เทศบาล / อบต )

ระเบียบฯขอระเบียบฯขอ  ๕๕  ““ระดับองคกรระดับองคกร”” จบที่จบที่    แบบแบบ  คค..๔๔  

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๕๕  ““ระดบัองคกรระดบัองคกร””  แบบแบบ  คค..๑๑  ((ตอตอ))

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สวนทีส่าม 
 
 
      ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

            ของ 
                 องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 

                 (ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอยาง  
        

๑.  ระดับหนวยงานยอย 
          (สํานัก/กอง) 

                         - สํานักปลัด 
                         - กองคลัง 
                         - กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตัวอยาง  
        

  ๑. ระดับหนวยงานยอย 
       (ตามระเบียบฯ ขอ ๕) 

                   ๑.๑. สํานักปลัด 
                           - แบบ ค.๑ 
                           - แบบ ค.๒ 
                           - แบบ ค.๓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ขอ ๕  ของปงบประมาณ ๒๕๕๐ ) 

(ระดับหนวยงานยอย) 
แบบ ค.๑ 

ชื่อหนวยงาน......สํานักปลดั   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...... 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ) 

---------------------------------------------------- 
ขอมูลทัว่ไป   
 สํานกัปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนหนวยงานยอยหรือสวนงานยอย ขององคการ

บริหารสวนตําบลอันตรา   อําเภอสอง  จังหวัดพัฒนา  สายการบงัคับบัญชาข้ึนตรงตอ ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา    โดยมี นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนผูบริหารสูงสุด  มภีารกิจอํานาจหนาที่ดานงาน

ธุรการ การบริหารงานบุคคล การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล     การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆ    ตามโครงสรางและคําส่ังแบงงานของ

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           สํานักปลัด อบต.อันตรา มีบุคลากรทัง้ส้ิน ๒๑ คน นายเดชา โชคชวย นักบริหารงาน อบต.๗  ดํารง

ตําแหนง หวัหนาสํานกัปลัด อบต. อันตรา มพีนกังานเจาหนาที ่๒๐ คน ปฏิบัติภารกิจตามคําส่ังแบงงานที ่ ๑๑๙/

๒๕๔๙  ลงวนัที่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๙  แบงโครงสรางและการปฏิบัติงาน  ออกเปน  ๔ ฝาย  ดังตอไปนี้  

           ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป     มีบุคลากรจํานวน  ๗  คน       

           ๒. ฝายนโยบายและแผน   มีบุคลากรจํานวน   ๔  คน 

           ๓. ฝายกฎหมายและคดี     มีบุคลากรจํานวน   ๓  คน    

           ๔. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มบุีคลากรจํานวน  ๖ คน  

  ตามทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา   ไดมีคําส่ังใหสํานักปลัดจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

ภายในหนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแลวใหรายงานผลดําเนนิการใหเสร็จส้ินตามกําหนด นัน้ 

           สํานักปลัด  ขอรายงานผลดําเนนิการ  ดังนี ้
๑. สรุปภารกจิและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สาํคัญในระดับหนวยงานยอย 
          ๑.๑ สรุปภารกิจ  สํานักงานปลัด มีภารกิจตามโครงสรางตามที่ นายก อบต.อันตราไดมอบภารกิจ   ตาม

คําส่ังแบงงาน  ที ่ ๑๑๙/๒๕๔๙  ลงวนัที ่๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙    โดยสรุปดังนี ้

  (๑) การปฏิบัติงานดานงานธุรการ ,งานสารบรรณ และงานบริหารงานบุคคล  

  (๒) การจัดทาํแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอันตราและการจัดทาํขอบัญญัติ 

งบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา  



๒๘ 

              (๓) การใหคําปรึกษาและประชาสัมพันธเผยแพรกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกีย่วกับองคการ

บริหารสวนตําบล ใหแกประชาชนท่ัวไปและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล การสอบสวน ทัง้คดีแพง  

คดีอาญาและคดีทางปกครองท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาที่และพนกังานขององคการบริหารสวนตําบล  

              (๔)  การปฏิบัติงานดานการปองกันบรรเทาภัยฝายพลเรือนและงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติตางๆ     

       ๑.๒.วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้

               (๑)  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานธุรการ งานสารบรรณและงานบริหารงานบุคคล ดําเนินไปอยางถูกตอง 

ตามระเบียบ กฎหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตอสื่อสารประสานงาน  ทั้งภายใน
และภายนอก สาํเร็จทนัเวลา 
               (๒)   เพื่อใหการจดัทําขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล   และการพฒันาองคการ

บริหารสวนตําบลเปนไปตามยุทธศาสตรทีก่ําหนดไวครอบคลุมภาระหนาทีข่อง อบต.และตามความตองการ

ของประชาชน       ตามยทุธศาสตรจังหวดัและตามนโยบายของรัฐบาล    การบริหารงบประมาณปฏิบัติถูกตอง

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

               (๓) เพื่อใหคําปรึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ใหประชาชน

ทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  รวมทั้ง การดําเนนิการสอบสวนใน

คดีแพง  คดีอาญาและคดีทางปกครอง เปนไปดวยบริสุทธิ์ยุติธรรม รวดเร็ว ทนัเหตุการณไมขาดอายุความ   

              (๔)   เพื่อใหแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
เปนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัทีส่ามารถปฏบัิติไดจริงชวยเหลือประชาชนไดทันทวงท ี 
การปฏิบัติภารกิจการปองกนับรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย  

๒. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
     ๒.๑.สภาพแวดลอมภายใน 
           สํานกัปลัด ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวเิคราะหจาก ภารกิจงาน

ประจําตามคําส่ังแบงงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี ้

            ๒.๑.๑. ภารกจิงานประจาํตามคําสั่งแบงงาน พบวา ฝายนโยบายและแผน  ตามคําส่ังแบงงาน

สํานักปลัด ที ่๑๑๙ / ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙  สํานักปลัด  มีภารกจิทั้งส้ิน ๗ ขอ  การปฏิบัติภารกิจ

ของฝายนโยบายและแผน  เร่ือง “การจดัทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา” เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม   
ไมไดมีการสาํรวจวิเคราะหถึงขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชนในการใชจายเงนิงบประมาณ ไมตรง
ตามความตองการของประชาชน ทําใหภารกิจการจัดทําแผนพฒันาไมบรรลุวัตถุประสงค 
 

 



๒๙ 

                   การประเมินความเสี่ยง   ตามขอ ๒.๑.๑. ภารกิจงานประจําตามคําส่ังแบงงาน การปฏิบัติงานใน

ภารกิจ เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา ไมตรงตามความตองการของประชาชนโดยรวม เนื่องจาก

เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพฒันาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึงขอเท็จจรงิ ความคุมคาสมประโยชนใน
การใชจายเงนิงบประมาณ  ไมตรงตามความตองการของประชาชน ภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาไม
บรรลวุัตถุประสงค   
           ๒.๑.๒. ประสทิธภิาพของบุคลากร    ผูรับผิดชอบการจดัทําแผนวิเคราะหแผน   ฝายนโยบายและแผน  

ของสํานกัปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยงัขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสํารวจ

และวิเคราะหแผน     ประเมินจาก   กรณี การพจิารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน 

ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนในโครงการ เนื่องจาก 

ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการในตลาดชุมชนที่กอสราง       เพราะประชาชนไมมีอาชีพที่เกี่ยวของ มีผูประกอบ 

กิจการรายเดียวทาํใหศูนยรวมการทํามาคาขาย ในที่สุดตลาดชุมชนจึงรางไมไดมีการคาขายตามวตัถุประสงคของ

โครงการ ทําใหการจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาเปนการประมาททําให

ราชการไดรับความเสียหาย และ เรียกเงนิคืน   

                 การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ ๒.๑.๒. ประสิทธิภาพของบุคลากร  ขาดความรูความเขาใจใน

การจัดทาํแผน   การสํารวจและวิเคราะหแผน   เชน   กรณีการพิจารณาอนุมัติโครงการเงนิอุดหนุนกอสรางตลาด

ชุมชน ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ       ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการมีผูประกอบกิจการราย

เดียว ทําใหวัตถุประสงคในการสรางศูนยรวมการทํามาคาขาย     ในทีสุ่ดตลาดชุมชนจึงรางไมมกีารคาขายตาม

วัตถุประสงคโครงการ การจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน      เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาอนุมัติ

โครงการโดยประมาท ไมวิเคราะหความสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ    ทําใหราชการไดรับความ

เสียหาย และ เรียกเงนิคืน 

       ๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก 

                ประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก ทีม่ีผลกระทบตอการควบคุม โดยประเมินความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาติ  ชวงฤดูฝน มมีรสุมพายุพัดเขาทาํใหเกิดน้าํปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพืน้ทีถ่นนขาด 

สะพานขาด การคมนาคมถกูตัดขาด จึงไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจในพืน้ที ่และประชาชน ไดรับความ

เดือดรอน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก   

              การประเมินความเสี่ยง   ที่เกดิจากภัยธรรมชาติ   โดยเฉพาะชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพดัเขาทําให 

เกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพืน้ที่ถนนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถ

เดินทางปฏิบัติภารกิจ และประชาชนไดรับความเดือดรอน  เปนจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ที่ตอง

วางแผนกาํหนดกิจกรรมการควบคุม   

 



๓๐ 

๓. ความเส่ียงที่นัยสําคัญ และขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
         ๓.๑.ความเสีย่งที่มีนยัสําคัญ 

                 วิเคราะห ความเส่ียงที่มนีัยสําคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดลอมภายใน ภารกิจงานประจําและ

สภาพแวดลอมภายนอก   คนพบความเสีย่งที่มีนยัสําคัญ  ดังตอไปนี ้
                 ๓.๑.๑  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา  เปนความเสีย่งจาก 
                             (๑) เจาหนาที ่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถงึขอเท็จจริง ความคุมคา

สมประโยชนในการใชจายเงนิงบประมาณ ไมตรงตามความตองการของประชาชน    

                     (๒) ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน ของสํานกัปลัด  องคการ

บริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ  ยงัขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสาํรวจและวิเคราะหแผน  

กรณีการพิจารณาอนุมัติ   โครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชนไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการ ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการ  มีผูประกอบกิจการรายเดียว ทําใหวตัถุประสงคในการสรางศูนยรวม

การคาขาย ไมบรรลุวัตถุประสงคในการจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทนุ เปนเหตุให สตง. ทกัทวงวา 

อนุมัติโครงการโดยประมาท มิไดวิเคราะหความสม ประโยชนในการใชจายเงนิงบประมาณ  ทาํใหราชการไดรับ

ความเสียหาย และ เรียกเงนิคืน   

              ๓.๑.๒ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
                   การประเมินความเสี่ยง จาก สภาพแวดลอมภายนอก ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ   โดย เฉพาะชวง

ฤดูฝน มีมรสุมพายุพัด ทาํใหเกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพื้นที่ ถนนขาด สะพานขาด การ

คมนาคมถูกตัดขาด  ไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจได และประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจุดออนหรือ

ความเสี่ยงท่ีมีนัยสาํคัญ ที่ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมการควบคุม   

         ๓.๒. กิจกรรมการควบคุม 
               ๓.๒.๑ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม  
                     (๑) ตั้งกรรมการสอบสวน หาผูรับผิดชอบ นําเงินคืนคลังโดยเร็ว 

                   (๒) ปรับปรงุแผนพัฒนา อบต.ใหม ใหเปนแผนท่ีเปนความตองการของประชาชน และเปนแผนท่ีมี

ประสิทธิภาพ   โดยจัดเก็บรวมรวมขอมูลท่ัวไปใหม ขอมูลจํานวนครัวเรอืน ชาย หญิง เด็ก คนชรา คนพิการ  โรค

เอดส ผูติดยาเสพติด คนไรความสามารถ สภาพแวดลอมตาง ๆ รวบรวมขอมูลแลว   มาวิเคราะหประเมินและ

ดําเนินการจัดทําแผนมุงผลสัมฤทธ์ิ โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชีวั้ดวิธีการติดตามประเมินผล  ประโยชนที ่

อบต.ไดรับโดยรวม    

                       (๓) พัฒนาบคุลากรอยางจริงจังโดยจัดโครงอบรมสัมมนาเชิญวิทยากรผูเชียวชาญท่ีมคีวามรู 

ความสามารถ   เพื่อมาใหความรู  ณ ท่ีทําการ อบต.อันตรา   ตลอดจนสงบคุลากรเขารับการอบรมท่ีสถาบันพัฒนา

บุคลากรทองถิ่นและสถาบันการศึกษาตางๆ   เชน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   และ นิดา 

เปนตน 



๓๑ 
 

                    (๔)  กระตุนประชาสัมพนัธประชาชนเห็นประโยชนของการเขามารวมแสดงความคิดเห็น  พฒันา

ชุมชนของตน  โดยประชาสัมพันธปดประกาศ แจกแผนพับ วิทยุชุมชน  ทางหอกระจายขาว จัดเวทีประชาคมขึ้น

ทุกหมูบาน โดยใชเวลาเย็น  ซึง่เปนเวลาที่ประชาชนวาง   

           ๓.๒.๒ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม  

                    (๑) กรณีเกดิพายลุมมรสุมพัดเขามาสูพื้นที่อบต.ทําใหน้าํปาไหลหลากและดินโคลนถลม ถนน

ขาด  สะพานขาด  การคมนาคมถูกตัดขาด ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.อันตรา ไดรับความเดือดรอนบานเรือนถูก

น้ําทวม  ประชาชนไมสามารถเดินทางไปพืน้ที่ใกลเคียงได 

                     (๑.๑) ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความชดัเจนตอแนวทางการปฏิบัติใหมี

ความรัดกุมและมีประสิทธภิาพ    แผนกอนเกิดภัย-แผนขณะเกิดภัย–แผนฟนฟ-ูประสานแผนการใชจายเงนิใหมี

ความคลองตัว ทนัเหตุการณ ในการชวยเหลือประชาชน                            

                     (๑.๒) จัดทาํคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่อยูเวร ระวงัเหต ุและรับเร่ืองรองทุกขจากประชาชนกรณีเกิด

เหตุการณ/ภัยพิบัติตางๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

                     (๑.๓) ประชาสัมพันธและเรงจัดการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยั ดินถลม

และคัดเลือกประชาชน   ๒  คน /หมูบาน       เพื่อปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตาม

สถานการณ ตรวจวัดระดับน้าํปริมาณฝน    

                        (๑.๔) ประสานหนวยปองกนับรรเทาสาธารณภัยอําเภอ จังหวัด และหนวยปองกนับรรเทาสาธารณ

ภัย อปท.ใกลเคียง รวมทั้งประสานกํานนั ผูใหญบาน เพื่อการแจงเตือนประชาชนไดทันทีเมื่อมีสาธารณภัย

เกิดข้ึน ทางหอกระจายขาวหรือไซเรนแบบมือหมนุ ไดอยางทนัที  เมื่อคาดวาจะเกิดน้ําปาไหลหลาก  เพื่อให

ประชาชนในหมูบานอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนท่ีกําหนดไว  เพื่อใหประชาชนความตระหนักสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดเมื่อเกิดเหตุการณข้ึน 
                 (๒) กรณบุีคลากรขาดความรู/ทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ  
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา  

                    (๒.๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิม่สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) รอยละ๒

ของจํานวนประชากร    เพื่อเปนกาํลังหลักในหมูบาน/ตําบล   ในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนไดทันท ี  เมือ่มี

สาธารณภัยเกดิข้ึนในพืน้ที ่

                    (๒.๒) พัฒนาเจาหนาที่โดยไปฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง และ   ฝกปฏิบัติวิธีชวยเหลือ

ประชาชน    เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ รวมทัง้การตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ 

                    (๒.๓) ดําเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ทีก่ระทรวงมหาดไทย ไดส่ังการไว

แลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด  
 



๓๒ 

๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 
         ๔.๑. สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วทิยุ โทรทศัน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการติดตาม

ขอมูลขาวสาร  เฝาระวงั ระวังภัย ลวงหนา กอนเกิดเหตุ  ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพบั  วทิยุ

ทองถิน่ หอกระจายขาว    รวมทัง้ไซเรนแบบมือหมนุ  เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล และภัยตาง ๆทนัการณ 
           ๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกสํานกัปลัด 
                  (๑) การประสานงานภายในสํานักปลัด  และทุกกอง ของ อบต.อันตรา    โดยเฉพาะกองคลัง เพือ่

ประสานดานการเบิกจายคาใชจายในการชวยเหลอืประชาชน   ตามแผนการใชจายเงินปองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย  เพื่อใหการเบิกจายเงินชวยเหลือประชาชนทันทวงท ีรวมทั้งการต้ังงบประมาณตามโครงการฝกอบรม

ประชาชนตามโครงการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

                  (๒)  การประสานงานภายนอก   ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภยัตางๆ   เชน   อําเภอ 

จังหวัด  และ  หนวยปองกนับรรเทาสาธารณภัย  อปท.  ใกลเคียง    การประสานกํานัน    ผูใหญบาน    รวมทั้ง

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยตางๆ ตลอดจนแจงประชาชน

เขามารับการฝกอบรมเพื่อสามารถชวยเหลือตนเอง ในการดูแลรักษาชีวิตและทรัพยสิน    

 ๕. วธิีการติดตามประเมินผล 
           ปรับปรุงแบบสอบทาน และการรายงานตางๆ  เปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล   เพื่อสอบทานการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหคณะทาํงานในการติดตามประเมินผลของสาํนักปลัด ติดตาม

ประเมินผลแลว    รายงานผลดําเนนิการ ตอปลัด อบต.ทุกวนัที่  ๒๘  ของเดือน  เพื่อปลัด อบต.อันตรา  รายงาน

ในที่ประชุม อบต.เปนประจําทกุเดือน (ตามคําส่ังที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน อบต.อันตรา 

กําหนด)  รวมทั้ง จัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานกัปลัด เสนอ นายก 

อบต.อันตรา ภายใน ๔ วัน   กอนส้ินสุดไตรมาสทุกไตรมาส   แลวนาํรายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการ

จัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.อันตราตอไป 

๖. ผูรับผดิชอบประเมินผล 
           ตามบนัทึกการประชมุของสํานักปลัด หรือ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมนิผล

การควบคุมภายในของ สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดแก 

           นายโอภาส   ชัยนาม          ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                            เปน   หัวหนา 

           นายวิชยั     งามขํา             บุคลากร ๖                                                        เปน   ผูชวย 

           นายมารุต   สุดสงวน          เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ๖                เปน    ผูชวย 

                                                                   ชื่อผูรายงาน นายเดชา โชคชวย…… 

                                             ตําแหนง หัวหนาสํานัก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                       วันที่  ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๔๙ 



๓๓ 
                                                                   ชื่อหนวยงาน....สํานักปลัด...องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา…                                                     แบบ ค.๒ 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
 งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐  งวด ณ วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

( ๑ ) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก   
( ๒ ))((2 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
( ๓ ) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
( ๔ ) 

การปรับปรุงการควบคุม 
( ๕ ) 

งวดวันที่ ๑ ตค. – ๒๙ ธค.๒๕๔๙ 
ในภารกิจ  ๒ กิจกรรม  คือ 
๑. กิจกรรม  การจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. อันตรา 
   
  วัตถุประสงค 
     เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติ 

งบประมาณและการพัฒนา อบต. 

เปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด  

ครอบคลุมภารกิจอํานาจหนาที่และ

เปนไปตามความตองการของ

ประชาชน 
 

 ความเสี่ยง 
  (๑) ไมตรงตามความตองการของ

ประชาชน    

 (๒) โครงการเงินอุดหนุนกอสราง

ตลาดชุมชน ไมถูกตองตรงตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 
 ปจจัยเสี่ยง 
  (๑) เจาหนาที่ไมมีความรูความ

เขาใจในการจัดทําแผน 

  (๒) ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึง

ขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชน

ในการใชจายเงินงบประมาณ 

       

(๑) คําสั่งแบงงานสํานักปลัด ที่ 

๑๑๙/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๔๙                      

(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ

อบรมสัมมนา เรื่องการเขียนแผน  

การวิเคราะหแผน  และการนําเสนอ

แผนทกุครั้งที่อบรม 

  สตง. เขาตรวจสอบทักทวงการ
จายเงินไมเขาหลักเกณฑที่จายได

เนื่องจาก  

(๑) ไมเปนภารกิจของ อบต.  เพราะ

การใชจายเงินงบประมาณไมไดเกิด

ประโยชนตอประชาชนโดยรวม  

(๒) ไมมีการวิเคราะหประเมินขอมูล 

วางแผนการใชจายเงินใหคุมคาตอ

การลงทุน และไมมีแผนการติดตาม

ประเมินผล 

 (๓) เปนการปฏิบัติที่ไมละเอียด

รอบคอบ และประมาทเลินเลอ 

ทําใหราชการไดรับความเสียหาย  

จึงใหนําเงนิสงคืน อบต. 

                  
 

 

(๑)  ตั้งกรรมการสอบสวน หา

ผูรับผิดชอบ นําเงินคืนคลังโดยเร็ว 

(๒)  ปรับปรุงแผนพัฒนา อบต.

ใหม ใหเปนแผนที่เปนความตองการ

ของประชาชน และเปนแผนที่มี

ประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวมรวม
ขอมูลทั่วไปใหม ขอมูลจํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก  คนชรา  
คนพิการ   โรคเอดส  ผูติด
ยาเสพติด คนไรความสามารถ 
สภาพแวดลอมตาง ๆรวบรวมขอมูล

แลว   มาวิเคราะหประเมินและ

ดําเนินการจัดทําแผนมุงผลสัมฤทธิ์ 
โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชี้วัด
วิธีการติดตามประเมินผล  

ประโยชนที่ อบต.ไดรับโดยรวม   
 



                                                                                                                                               

                                                                                                                                  ๓๔                                                                         แบบ ค.๒  (ตอ) 

 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
                    

   

     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

      
                        
 

(๓) พัฒนาบุคลากรอยางจริงจังโดย

จัดโครงอบรมสัมมนาเชิญ 

วิทยากรผูเชียวชาญที่มีความรู

ความสามารถ มาใหความรู  

ณ.ที่ทําการ อบต. ตลอดจนสง

บุคลากรเขารับการอบรม ที่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น และ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร  และ นิดา เปนตน 

 (๔)  กระตุนประชาสัมพันธ

ประชาชนเห็นประโยชนของการเขา

มารวมแสดงความคิดเหน็  พัฒนา

ชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธ ปด

ประกาศ  แจกแผนพับ วิทยุชุมชน   

และทางหอกระจายขาว  จัดเวที

ประชาคมขึ้นทุกหมูบาน โดยใชเวลา

เย็น  ซึ่งเปนเวลาที่ประชาชนวาง 



                                                                                                                          ๓๕                                                                แบบ ค.๒    (ตอ) 

  

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
      

 
   (๕) ตั้งคณะทํางานพิจารณาการ

อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุน 
พิจารณาในระเบียบ และความคุมคา

สมประโยชนของโครงการกอนอนุมัติ

โครงการ  โดยใหคณะทํางานลงไป

สํารวจขอมูล เชน หนังสือแสดง

ความจํานงของชาวบาน/ รายงาน

การประชุมของชุมชน นํามา
วิเคราะหพิจารณาจากขอมูลของ 
อบต. ที่มีอยูแลว  วิเคราะห

ประโยชนที่ อบต.และประชาชน

ไดรับ โดยกําหนด เปาหมาย 
เกณฑชี้วัด และวิธีการติดตาม
ประเมินผล  ชัดเจน จึงอนุมัติ

โครงการ 

       

 

 
 
 



                                                                                           ๓๖                                                                 แบบ ค.๒    (ตอ) 
กิจกรรมการควบคุม  กิจกรรมหรือกระบวนการ 

ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

( ๑ ) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก   
( ๒ ))((2 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
( ๔ ) 

การปรับปรุงการควบคุม 
( ๕) 

๒. กิจกรรม   การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
    วัตถุประสงค  เพื่อใหแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

ภัยธรรมชาติ  และภัยตาง ๆมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติ   
ไดจริง ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงท ีการปฏิบัติภารกิจปองกัน

บรรเทาภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย  

 

  

 

ความเสี่ยง 
ดินโคลนถลม   การคมนาคมถูก   

ตัดขาด  ไมสามารถเดินทางปฏิบัติ

ภารกิจ  และประชาชนไดรับความ

เดือดรอน     
ปจจัยเสี่ยง 
ชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขาทําให

เกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลน

ถลมเขามาสูพื้นที่ถนนขาด สะพาน

ขาด การคมนาคมถูกตัดขาด    

       

(๑) คําสั่งแบงงานสํานักปลัด ที่ 

๑๑๙/๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๔๙                      

(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ

อบรมสัมมนา เรื่องการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ประชาสัมพันธ เตือนภัย ใน 

วิทยุทองถิ่น และหอกระจายขาว 

(๔) จัดเวรยาม เฝาระวังภัย และแจง

เตือนภัย 

   เมื่อวันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

เกิดพายุทุเรียน  น้ําทวม การ

คมนาคมถูกตัดขาด และมีหลาย

พื้นที่ ที่อาจจะมีดินโคลนถลม 

 

 

(๑) กรณีเกิดพายุลมมรสุม  
(๑.๑) ปรับปรุงแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให มีความ

ชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติ ใหมี

ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ  จัด

แผนการปฏิบัติใหชัดเจน แผนกอน

เกิดภัย  แผนขณะเกิดภัย  แผนฟนฟู 

รวมทั้งการประสานแผน  การใช

จายเงินใหมีความคลองตัว รวดเร็ว

ในการชวยเหลือประชาชน                  

(๑.๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่

อยูเวร ระวังเหตุ รับเรื่องรองทุกข

จากประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ/

ภัยพิบัติตางๆ ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

  (๑.๓) ประสานหนวยปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยของอําเภอ 

จังหวัด และ ของ  อปท. ใกลเคียง 

รวมทั้งประสานกํานัน  ผูใหญบาน 
เพื่อการแจงเตอืนประชาชนได
ทันทีเมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้น    

          



                                                                                                       ๓๗                                                                    แบบ ค.๒.  (ตอ)  

                                                                                                                                                                                                                           

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
      

 
      (๑.๔) ประชาสัมพันธและเรง

จัดการฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม

และคัดเลือกประชาชน ๒ คน/

หมูบาน เพื่อปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร

แจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตาม

สถานการณ  การตรวจวัดระดับน้ํา

ปริมาณฝนเตือนภัยหรือไซเรนแบบ

มือหมุน  ไดอยางทันที   เมื่อคาดวา

จะเกิดน้ําปาไหลทวม 
(๒) กรณีบุคลากรขาดความรู/
ทักษะในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ  ทําให

ชวยเหลือประชาชนลาชา  

  (๒.๑) เรงรัดดาํเนินการฝกอบรม

เพิ่มสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน(อปพร) รอยละ ๒  ของ

จํานวนประชากร     

 
 



 

                                                                                                ๓๘                                                                     แบบ ค.๒. (ตอ) 
 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

   

 

      

 
 เพื่อเปนกําลังหลักในหมูบาน /ตําบล    

ในการปฏิบัติชวยเหลือประชาชนได

ทันที  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นใน

พื้นที่   
(๒.๒) พัฒนาเจาหนาทีโ่ดยสงไป
ฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนือ่ง 
และฝกปฏิบัติวิธีชวยเหลือประชาชน 

เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ   

รวมทั้งการตัดสินใจในกรณีเกิดภัย

พิบัติ  

(๒.๓)  ดําเนนิการตามมาตรการ 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ  
ของกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการไว

แลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย  ขณะ

เกิดภัยและภายหลังการเกิดภัย      
 

                                                                                                                   ชื่อผูรายงาน...... นายเดชา โชคชวย ...... 

ตําแหนง....หัวหนาสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...... 
                                                                                                                                                                                                     วันที่    ๒๘  ธนัวาคม    ๒๕๔๙ 
  



 

                                                                                                          ๓๙                                                                   แบบ ค.๓ 

ชื่อหนวยงาน.....สํานกัปลดั........องคการบริหารสวนตําบลอันตรา....... 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐ งวด ณ  วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐      

 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

งวดวันที่ ๑ ตค.๔๙ – ๑๔ มีค ๕๐ 
   กิจกรรม   การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
   วัตถุประสงค  เพื่อใหแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

ภัยธรรมชาติ  และภัยตาง ๆมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติไดจริง 
ชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที 
การปฏิบัติภารกิจปองกันบรรเทาภัย 

สัมฤทธิผลตามเปาหมาย  

 

ความเสี่ยง 

(๑)  น้ําทวมไหลแรง ประชาชน

เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร 

(๒)  อบต. เงินสํารองจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน ไมเพียงพอ 

ปจจัยเสี่ยง 
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน  

(๒) อบต. ตั้งงบประมาณเพื่อการ

นี้ไวไมเพียงพอ และเปนระยะตน

ปงบประมาณ จึงไมอาจโอนเงิน

สวนใดสวนหนึ่งมาเพิ่มจายได 

 

(๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจความ

เสียหาย ประชาชนเสียชีวิตกี่คน สูญ

หายกี่คน อยูในพื้นที่ตัดขาดอดยากกี่

คน และในพื้นที่ ที่สามารถ

ติดตอสื่อสารไดกี่คน  เพื่อสํารวจ

วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด 
   - ชวยทําศพ   ซอมแซมบาน

ประชาชน นําไปซื้อเครื่องอุปโภค

บริโภคชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง
คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ

เบี้ยเลี้ยง อปพร. 
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน

งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่องเขาสภา

ขอจายขาดเงินสะสม 

    

      ๑๕ วัน 

๑๕ มีค. ๒๕๕๐  

-  ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานัก 

  ปลัด 

- เจาหนาที่ 

  วิเคราะหนโยบาย 

  และแผน 

การติดตามประเมินผล พบวา 

- กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

อบต.อันตรา มีการควบคุมที่

เพียงพอแลว ไมมีจุดออนหรือ

ความเสี่ยง   

    แต กิจกรรมการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  พบ

จุดออน  ผลดําเนินการติดตาม

ระบบควบคุมภายใน  ปรากฎวา 

-  มีราษฎรเสียชีวิต  ๓ คน 

-  บานเรือนประชาชนเสียหาย

จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน 

-  ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภค

ไปชวยเหลือประชาชน  ๕๐ คน 

-  คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

เจาหนาที่   และอปพร. 

จํานวน  ๕๐ คน 



 

                                                                                            ๔๐                                                                         แบบ ค.๓.  (ตอ) 

 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   
 

  
 

 (๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเนือ่งจากเงนิสะสม
ของ อบต. มีไมเพียงพอ 
    (๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย

แสดงเหตุผลและความจําเปน 

รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจความ

เสียหาย ในการซอมแซมบานพัก 

และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแก

ผูประสบภัย ในวงเงิน   

๗๐๐,๐๐๐ บาท 

    (๓.๒) ในระยะพื้นฟ ู จากกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับ

เปนคาใชจายในการสรางที่พักให

ประชาชน จํานวน ๑๐ หลังคาเรือน 

ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

     นําเสนอ นายกฯ ขอรับการ

สนับสนุน 

(๑) คาซอมแซมบานพักคา 

สรางที่อยูชั่วคราวขอรับการ

สนับสนุน จากกรมปองกันฯ

จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

(๒) ขอรับเงินอุดหนุน จาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปนคาใชจายในการสรางที่พัก

ใหประชาชน จํานวน ๑๐ 

หลังคาเรือน      ในวงเงิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 ชื่อผูรายงาน... นายเดชา โชคชวย...... 

ตําแหนง...หัวหนาสํานักปลัด    องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...... 
                                                                                                                                                                                      วันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๐



 
 
 
 

ตัวอยาง  
        

   ๑. ระดับหนวยงานยอย 
(ตามระเบียบฯ ขอ ๕) 

                 
                   ๑.๒.  กองคลัง 

 - แบบ  ค.๑ 
                          - แบบ  ค.๒ 
                          - แบบ  ค.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๑ 
( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕  ของปงบประมาณ ๒๕๕๐ ) 

( ระดับหนวยงานยอย ) 

แบบ ค.๑ 

ชื่อหนวยงาน.....กองคลัง    องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา...... 
รายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 

งวด  ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ) 
---------------------------------------------------- 

ขอมูลทัว่ไป   
 กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา  เปนหนวยงานยอยหรือสวนงานยอยขององคการบริหาร

สวนตําบลอันตรา  อําเภอสอง  จังหวัดพฒันา  สายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  

โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตราเปนผูบริหารสูงสุด  มีภารกิจอํานาจหนาที่ดานการเงิน การบัญช ี การ

พัสดุและงานอ่ืนๆ ตามโครงสรางและคําส่ังแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลอันตราและปฏิบัติตามนโยบาย

ของ นายก อบต.อันตรา ในฐานะผูบริหารสูงสุด 

           กองคลัง อบต.อันตรา มีบุคลากรทัง้ส้ิน ๑๘ คน คือ นางสาวสุดใจ แสนสวย นักบริหารการเงนิ ๗ ดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกอง มีพนกังานเจาหนาที ่๑๗ คน ปฏิบัติภารกิจตามคําส่ังแบงงานที ่๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวนัที ่๑๕ 

ตุลาคม ๒๕๔๙ แบงโครงสรางและการปฏิบัติงานออกเปน ๕ ฝาย ดังตอไปนี้ 

            ๑. ฝายการเงิน     มีบุคลากรจํานวน  ๓ คน 

            ๒. ฝายการบัญช ี มีบุคลากรจาํนวน  ๒ คน 

           ๓. ฝายทะเบียนทรัพยสินและพสัดุ  มีบุคลากรจํานวน  ๒ คน 

           ๔. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได      มีบุคลากรจํานวน  ๙ คน 

           ๕. ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ   มีบุคลากรจํานวน  ๒ คน 

ตามทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา   ไดมีคําส่ังต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 

และมีหนังสือแจงใหทกุสํานกั/กอง ของ อบต. จัดวางระบบควบคุมภายใน ในหนวยงาน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อจัดวาง

ระบบควบคุมภายในเสร็จแลว   ใหรายงานผลความคืบหนาโดยจัดสงแบบ ค.๑ และ แบบ ค.๒ ( ตามระเบียบฯ 

คตง. ขอ ๕)  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๔๙ และจัดทําแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตาม แบบ ค. ๓ (ตามระเบียบฯ คตง.ขอ ๕)  

รายงานไปใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๑๕ 

มีนาคม ๒๕๕๐  เพื่อคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในของ อบต. จะไดประเมินสรุปรวบรวมระบบ

ควบคุมภายในรายงาน สตง. และผูกํากับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายในวันที ่๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๐  นั้น  



                                        ๔๒ 
 กองคลัง จึงขอเสนอรายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน การปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน ที่จัดวางระบบควบคุมภายในข้ึนมาใหม (ตามระเบียบฯ คตง.ขอ ๕)  ดังตอไปนี ้

๑. สรุปภารกจิและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สาํคัญในระดับหนวยงานยอย 
๑.๑ สรุปภารกิจ  กองคลังตามคําส่ังแบงงานที ่๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙  มีภารกจิ 

โดยสรุปดังนี ้

(๑) การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาํสงเงิน 

(๒) การจัดทาํบัญชีและการจัดทําทะเบียนตางๆ รวมทัง้การจัดทํารายงานสถานะทางการเงนิ 

 ประจําวัน รายงานงบการเงนิประจําเดือนและรายงานฐานะการเงินประจําป 

(๓) งานเกีย่วกับการพสัดุ งานทะเบียนทรัพยสินและงานควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิน 

(๔) งานเรงรัดจัดเก็บรายได งานทะเบียนคุมลูกหนี้ ตลอดจนการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

(๕) งานตรวจสอบอนุมัติฎีกา งานการควบคุมงบประมาณในฐานะหนวยงานผูเบิก การตัดยอดเงนิ 

งบประมาณตรวจรับรองยอดเงินงบประมาณกอนวางฎีกาเบิกจายเงนิ                    

           ๑.๒ วัตถุประสงค   เพื่อใหบรรล ุภารกิจในการปฏิบัติงาน ดังกลาวขางตน ดังนี ้

(๑)  เพื่อใหการรับเงินการนาํสงเงนิ ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน นาํจํานวนเงนิที่ไดรับในทกุ 

ครั้งสงลงบัญชีครบถวน และนําเงนิฝากธนาคารทุกวนั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงนิการเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๔๘  

                   (๒) เพื่อใหการบันทกึบัญช ีทัง้ดานรายรับรายจายถกูตองครบถวน   รายงานทางการเงินถูกตองเปน

ปจจุบัน เชน รายงานสถานะการเงินประจําวัน รายงานงบการเงนิประจําเดือน รายงานงบการเงนิประจําป เพื่อ

ผูบริหารไดทราบสถานะการคลังที่ถกูตองเปนปจจุบัน และเพื่อเปนขอมูลหลัก ใหผูบริหารพิจารณาตัดสินใจบริหาร

กิจการโครงการตางๆ ไดอยางไมผิดพลาด  เพราะผูบริหารไดทราบสถานะการคลงัอยางถูกตอง                                        

(๓) เพื่อใหการบริหารงานพสัดุสอดคลองของแผนการใชจายเงิน กับ แผนการจัดซ้ือจัดจาง    

มีการจัดทาํทะเบียนควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิน การควบคุมการรับ-จายวัสดุครุภัณฑการดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ 

และการตรวจสอบพัสดุประจําป เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม   หนงัสือส่ังการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วของ  

(๔) เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บรายได   มีวิธีการและหลักเกณฑการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามแผนที่ภาษี ถูกตองครบถวนตามบัญชีลูกหนี ้นําเงินรายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชีครบถวน เรงรัดจัด เก็บ

รายไดและจัดเก็บลูกหนี้คางชําระไดครบถวน ไมมีลูกหนีค้างนานสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน ๑๕% ตามเปาหมาย 
ตามนโยบายของ นายก อบต. 

(๕) เพื่อใหมกีารตรวจสอบอนุมติัฎีกาเบิกจายเงิน และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ ใน 

ฐานะหนวยงานผูเบิก (วางฎีกา)  ปองกนัการเบิกจายที่ผิดระเบียบ กฎหมาย และปองกนัไมใหมีการจายเงินเกิน

วงเงินงบประมาณที่ไดรับ และปองกนัการเบิกจายผิดแผนงาน/โครงการ 



๔๓ 
 
๒. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงายยอย 
 ๒.๑. สภาพแวดลอมภายใน   
                   วเิคราะหสภาพแวดลอมภายในของกองคลัง ทัว่ไป เชน บรรยากาศ สถานที่ ของการทํางาน ฯลฯ ซึง่ได

วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจาก  (๑) ภารกจิงานประจําตามคําสั่งแบงงาน (๒) คําสั่งแบงงาน 

(๓) ประสิทธภิาพของบุคลากร  และ (๔) จริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของเจาหนาที่ ที่มีผลกระทบ

ตอการควบคุม ดังนี ้

                ๒.๑.๑ ภารกจิงานประจํา    ตามคําส่ังแบงงาน ของกองคลัง ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๔๙   แบงภารกิจออกเปน ๕ ฝาย โดยประเมิน“ภารกิจงานประจาํ” การควบคุมภายในจากงานประจําในแตละ

ฝาย ดังตอไปนี ้

                     (๑) ฝายการเงิน   ตามคําส่ังแบงงาน มีภารกิจทั้งส้ิน ๑๖ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุม

ภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา 

มีระบบการควบคุมภายในทีม่ีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง 

                  (๒) ฝายบัญชี  ตามคําส่ังแบงงาน มีภารกิจทั้งส้ิน ๘ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มี

อยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา มีระบบ

การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบความเส่ียง  

                  (๓) ฝายพฒันาและจัดเก็บรายได ภารกิจตามคําส่ังแบงงาน มภีารกิจทัง้ส้ิน ๙ ขอ เมื่อสํารวจ

ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา 

ในภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพยีงพอไมพบความเส่ียง 

                  (๔) ฝายทะเบียบทรัพยสนิและพสัดุ  ตามคําส่ังแบงงาน มีภารกิจทั้งส้ิน ๖ ขอ เมื่อสํารวจประเมิน

ระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ใน

ภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในทีม่ีความเพียงพอไมพบความเสีย่ง 

                  (๕) ฝายตรวจสอบอนุมัติฏีกาและควบคุมงบประมาณ  ตามคําส่ังแบงงาน มีภารกิจทัง้ส้ิน ๕ ขอ 

เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในทีม่ีอยูเดิม ปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน  

ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในทีม่ีความเพียงพอไมพบความเสีย่ง 

                       การประเมนิความเสี่ยง  ตามขอ ๒.๑.๑ ภารกิจงานประจาํ วิเคราะหความเพียงพอของการ

ควบคุมจาก “ภารกิจงานประจํา” ตามคําส่ังแบงงานทัง้ ๕ ฝาย มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบ
จุดออนหรือ ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ  

              ๒.๑.๒ คําสั่งแบงงาน  คําส่ังแบงงานของกองคลัง ที่  ๑๒๐/๒๕๔๙  ลงวนัที ่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ มี

บุคลากรทัง้ส้ิน ๑๘ คน  ประกอบดวย นางสาวสุดใจ  แสนสวย  นักบริหารการคลัง ๗   ผูอํานวยการกองคลัง   มี

พนกังานเจาหนาที่ทัง้ส้ิน ๑๗ คน  แบงออกเปน  ๕  ฝาย   ดังตอไปนี ้                 
 
   



๔๔ 

                     (๑) ฝายการเงิน   มีขาราชการ  จาํนวน  ๓ คน  คือ นางศรีสุข บุญมี นักบริหารการคลัง ๖ เปน

หัวหนา โดยมี นางแชม ใจนอย  เจาหนาที่การเงนิและบัญชี  ๕ และ นางสาวบานช่ืน แกนจันทร เจาหนาที่

การเงนิและบัญชี ๒ เปนผูชวย 

                     (๒) ฝายบัญชี   มีขาราชการ จาํนวน ๒ คน    คือ นางแชม ใจนอย    เจาหนาที่การเงนิและ

บัญชี ๕ เปนหัวหนา โดยมี นายเสรี อินคํา เจาหนาทีก่ารเงนิและบัญชี ๒ เปนผูชวย                           

                     (๓) ฝายทะเบียนทรพัยสินและพัสดุ  มีขาราชการ จํานวน ๒ คน   คือ น.ส.ดวงเดือน   มีทรัพย  

เจาหนาทีพ่ัสดุ ๓  เปนหัวหนา  โดยมี นายสนัน่  มากหลาย พนกังานจาง เปนผูชวย                                                            

                     (๔) ฝายพฒันาและจัดเก็บรายได  มีขาราชการและพนกังานจาง จํานวน ๙ คน คือ นายอาวุธ 

พูดนอย เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๕ เปนหัวหนา โดยมี นายภากร ซอนงาม เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๓ นางสาววิภา 

คําสี เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๒ , นางแจมจันทร  พุมศรี เจาหนาที่จดัเก็บรายได ๑, นายฉะออน มากเกนิ เจาหนาที่

จัดเก็บรายได ๑, นายยุทธ คงมิ่ง  เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายวีระ จันทรแรม เจาหนาที่จดัเก็บรายได ๑ เปน

ผูชวย และ นายแสง  มวงศรี  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  นายกมล  คุมแสง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา เปนเจาหนาที่จด

มาตรวัดน้าํ  

                    (๕) ฝายตรวจอนุมัติฎกีาและควบคุมงบประมาณ  มีขาราชการ ๒  คน คือ น.ส.สุดใจ  แสนสวย 

ผอ.กองคลัง เปนหวัหนา นางสาวราตรี หอมหวาน เจาหนาที่การเงนิและบัญชี  ๓ เปนผูชวย 

                  การประเมินความเสี่ยง   ตาม ขอ ๒.๑.๒ คําสั่งแบงงาน  การปฏิบัติงานดานการรับเงิน – การ

นําสงเงนิ คนพบวา มีจุดออน คือ  นางแชม ใจนอย เจาหนาที่การเงนิและบัญชี  5  ปฏิบัติหนาที ่ทัง้เจาหนาที่

การเงนิ และเจาหนาที่บัญช ีเนื่องจากกองคลัง มีปญหาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงนิการคลัง  

ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก “ คําสั่งแบงงาน ” เปนจุดออนดานการเงิน ของระบบการควบคุมภายใน  

                 ๒.๑.๓ ประสทิธิภาพของบคุลากร   บุคลากรของผูปฏิบัติงานดานการเงนิการบัญชีที่มีความรอบรู 

ระเบียบการเงนิ การคลัง และมีความรูความสามารถในการบันทึกบัญชไีดถูกตองลงตัว ม ี๒ คน คือ นางสาวศรีสุข 

บุญมี หวัหนาฝายการเงนิ  และนางแชม ใจนอย หัวหนาฝายบัญช ี แตเนื่องจากนางสาวศรีสุขฯ มีสุขภาพไมสมบูรณ 

มีโรคประจําตัวเจ็บปวยพกัรักษาตัวบอยมาก กองคลัง    เกรงจะเกิดความเสยีหายจึงไดมีคําส่ังแตงต้ังให   นางแชม  

ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี มาชวยปฏิบัติงานดานการเงิน สวนฝายบัญชี มีนายเสรี อินคํา เปนพนักงานที่บรรจุใหม 

ไมไดรับการศึกษาดานการเงินและบัญช ี โดยตรง จบการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ จงึขาดความรูความเขาใจใน

เร่ืองการเงินการบัญชี และไมมีประสบการณในงานดานการเงนิและบัญชีมากอน จึงยังไมสามารถบันทกึบัญชีได 

ทําให นางแชม  ใจนอย ตองรับภาระปฏิบัติงานทัง้ดานการเงนิ และบันทกึบัญชี ดวย 

 

                      



๔๕ 
 

         การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๑.๓ ประสิทธภิาพของบุคลากร  ดานประสิทธิภาพของ

บุคลากร คนพบวา นายเสรี อินคํา เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ๒ เปนพนักงานทีบ่รรจุใหม  ขาดความรูความเขาใจ

ในเร่ืองการเงนิการบัญชี ไมมีประสบการณในงานดานการเงนิและบัญชีมากอน การปฏิบัติงาน “ดานการบันทึก

บัญชี” ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ  บันทกึบัญช ี ทําใหตองใชบุคคลคนเดียวทําหนาทีท่ัง้ดานการเงนิและบันทึก

บัญชี  ซึ่งเปนจุดออนดานประสิทธิของบุคลากร ดังนั้นตองพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถดานการเงนิ 

การคลัง โดยเฉพาะการบนัทึกบัญชี  ที่เปนงานหลักขององคกรโดยดวน           

               ๒.๑.๔ จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที ่
      ผูบริหารสูงสุดหรือนายก อบต. อันตรา เปนผูนาํที่ดี เปนแบบอยางที่ดีของขาราชการทัง้ใน อบต. 

และตอประชาชนในชมุชน เปนผูมีความซือ่สัตยสุจริต อบต.อันตรา จึงไดรับรางวัล ธรรมาธิบาล ติดตอกันมาเปน

เวลา  ๒ป นายก อบต.อันตรา ใหความสําคัญในเร่ืองความมีจริยธรรม และความซ่ือสัตย จึงไดมีโครงการใหบุคลากร

ของ อบต. อบรมเขา - วดัฟงธรรม ฝกปฏิบัติวิปสสนา ปฏิบัติธรรม วัตถุประสงค เพื่ออบรมปมนิสัยใหพนกังาน

เจาหนาที่เปนผูที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย โดยประสงคใหเจาหนาที่ นาํหลักธรรมมาปรับใชกบัการปฏิบัติราชการ 

ใน อบต. ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยเหตุผลดังกลาว การปฏิบัติงานบุคลากรของอบต.อันตรา ทกุ

ตําแหนง จะถอยทีถอยอาศัยชวยเหลืองานซึ่งกันและกนั  เนื่องจากทองที่ในเขต อบต. อันตรา เปนสถานที่ทองเทีย่ว

ที่ไดรับการนิยมจากนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ จงึมกีารจัดเก็บรายไดจากตลาดสด ที่จอดรถยนต 

รานคา รานอาหาร โรงแรมที่พกั รีสอรท และ Home Stay  มาก และ ไมเคยเกิดกรณีเจาหนาที่จดัเก็บรายได ยกัยอก

เงนิหรือนาํเงนิไปหมุนใชเปนประโยชนสวนตัวแตอยางใด 

                            การประเมินความเสีย่ง  ตามขอ  ๒.๑.๔ จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที ่

 เมื่อไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตาม

ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ โดยประหยัด คุมประโยชน และปองกนัการทุจริต ในดานการจัดเกบ็รายได คนพบวา 

มีระบบการควบคุมภายในทีไ่มเพียงพอ เปนจุดออนจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได เนื่องจากเจาหนาทีไ่ม

ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  กลาวคือ  

                           - ไมมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่จัดเกบ็รายได นําสมุดใบเสร็จเก็บไวที่ตัวไมสงให

เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษา ไวตามระเบียบฯ   

-  ไมมีทะเบียนคุมลูกหนี ้

-  ไมมีแผนการพัฒนาจัดเกบ็รายไดและปฏิทินการจัดเกบ็รายไดเพื่อตรวจสอบควบคุม 

-  ไมมีแผนที่ภาษ ี

                           การไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนพฤตกิรรม ดานจริยธรรมของ

พนักงานเจาหนาที ่แมนปจจุบันยงัไมเกดิความเสียหาย แตทาํใหเกดิชองวาง นาํไปสูความเสียหาย  ร่ัวไหล งายตอ

การทุจริต และหากเกิดความเสียหาย ทําใหราชการไดรับความเสียหายเปนเร่ือง “ละเมิด” ทีต่องชดใชใหแกทาง

ราชการ ซึง่ เปนจุดออนดานจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ที่ตองวางแผนการปรับปรุง 



๔๖ 
   
          ๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก 
                สภาพแวดลอมภายนอกทีม่ผีลกระทบตอการควบคุม ไดวิเคราะหประเมินจาก  (๑) สถานท่ีต้ัง  

(๒) ภัยธรรมชาติ สาธารณะภัย และภัยจากการกอการราย และ (๓) ระเบียบกฎหมายใหม ทีท่ําเปนปญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติหนาทีต่ามภารกิจ ดังนี ้

                ๒.๒.๑ สถานท่ีต้ัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  ต้ังอยูในเขตอาํเภอสอง  จังหวัดพฒันา   

ทิศเหนือ เปนปาเขาอุดมสมบูรณ มีธารน้ํา แกง โขดหนิ และน้ําตก เปนทีน่ิยมทองเท่ียวในชวงฤดูหนาว สําหรับ ทิศ

ตะวันออก เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง และหนิปะการังสวยงาม เปนทีน่ิยมของนักทองเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาว

ตางประเทศ สําหรับ ทิศใตและทิศตะวันตก เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา ที่มภัียจากการกอการราย มีหมูบานที่

อยูในเขต อบต.อันตรา ๕ หมูบาน ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร กองคลัง อบต.อันตรา จึงตองไปรับเงนิและ

นําสงเงนิที่ธนาคารในเขต อําเภอสอง จงัหวัดพฒันา ซึง่มีธนาคารและใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐  กิโลเมตร 

เสนทางเปนเนนิเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง สองขางทางเปนปาเขา  ใชเวลาเดินทางประมาณ ๖๐ 

นาที  ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ ๑.๔๕  ชั่วโมง 

                    การประเมินความเสี่ยง   ตามขอ 2.2.1 สถานที่ต้ัง  จากสภาพแวดลอมภายนอกความเสี่ยงจาก 

“สถานที่ต้ัง” การเดินทาง  ไปรับเงิน นําสงเงินทีธ่นาคาร จาํนวนเงินทีน่ําสงมีจํานวนมาก  เสนทางเปนปาเขา  

ระยะทางหางไกล อาจถกูดักปลนกลางทาง 
                ๒.๒.๒  ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ สาธารณะภยั และภัยจากการกอการราย 
                   (๑) ภัยธรรมชาติ ดานทศิตะวันออก  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะ

แกง หนิปะการังสวยงาม เปนทีน่ิยมของนกัทองเทีย่วทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ปรากฏวา เมื่อวนัที ่ ๒๖ 

ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกิดภัยคล่ืนยักษ “สินามิ” มีผูเสียชีวิตประมาณ ๕,๐๐๐ คน ทรัพยสิน ของเอกชน โรงแรม 

รานคา ทรัพยสินของทางราชการ โรงเรียน เสียหาย มลูคาหลายลานบาท สงผลกระทบตอ อบต. ทําให ไมสามารถ

จัดเก็บรายไดตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจาก นกัทองเที่ยวไมมาทองเที่ยว กลัวอันตราย ประชาชนผูประกอบการ

กลายเปนผูลมละลาย เนื่องจากทรัพยสินสูญหายไปกบัคล่ืนยักษ 

                       การประเมนิความเสี่ยง   ตามขอ  ๒.๒.๒ (๑) จากภัยธรรมชาติ  คล่ืนยกัษ “สินาม”ิ ทาํให 

ไมสามารถจดัเก็บรายไดตามเปาหมาย เพราะรายไดจากการทองเที่ยวลดหายไป และสถานทีพ่ักผอนตาก

อากาศ โรงแรมที่พกั รีสอรท  Home Stay  และรานคา รานอาหาร พังทลาย ศูนยหายไปกับคล่ืนยักษ ประชาชน

วางงาน ยากจน เปนภาระที่ อบต.ตองใหความชวยเหลือ ฉะนั้น ในดานการจัดเกบ็รายได กองคลังตองขอทําความ

ตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บรายได จากผูประสบภัยคล่ืนยักษ 

“สินาม”ิ    

                     (๒) ภัยจากการกอการราย      เนื่องจาก  อําเภอสอง   จงัหวัดพัฒนา  เปนจังหวดัทองเที่ยว ที่

นักทองเที่ยวนยิมมาทองเทีย่วมาก     สนามบินอยูในเขตอําเภอเมือง     การคมนาคมจากสนามบินถงึอําเภอสอง 

ประมาณ๖๐ กิโลเมตร แตเนื่องจากอําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนจังหวัดที่อยูใกลกับจังหวัดธาราท่ีมีภยัจาก 

การกอการราย อําเภอสอง เปนแหลงทองเทีย่วติดอันดับโลก ผูกอการรายจึงมีความพยายามทีจ่ะทาํลายความ 



๔๗ 
 

นาเช่ือถือของประเทศไทย เพื่อทาํลายการพัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวัด อันจะมีผลกระทบตอ

ระบบเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม ภัยการกอการราย ไดสงผลตอขวญักําลงัใจของขาราชการพนักงาน

เจาหนาที่ของ  อบต.อันตรา มาก  เพราะ 

                              (๒.๑) ไมมีหลกัประกันในชวีิตและทรัพยสนิของขาราชการพนักงานเจาหนาที ่ 

ทั้งฝายประจํา และ ฝายการเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาที่ประจําวนั 

                             (๒.๒) ไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ 

ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืน ที่อยูในสถานการณปกติ  

                             การประเมินความเสีย่ง ตามขอ ๒.๒.๒ (๒) จากภยัจากการกอการราย เปนจุดออนตอ

ขวัญกําลังใจตอขาราชการพนกังานเจาหนาที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงและไมมีหลกัประกันในชีวิตและทรพัยสิน 
การไมมีขอยกเวนพิเศษท้ังที่อยูในพืน้อันตราย 

      ๒.๒.๓ ระเบียบกฎหมายใหม ระเบียบกฎหมายใหมที่ออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหนาที่คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงินการเก็บรักษาเงนิและ

การตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบวิธกีารบันทึก

บัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร  และระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction เนื่องจาก

เจาหนาที่ไมเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน จงึไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมได         

             การประเมินความเสีย่ง ตามขอ ๒.๒.๓ จากระเบียบกฎหมายใหม คือ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงนิ  การฝากเงนิ   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่  พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘  ระเบียบวิธกีารบันทึกบัญชกีอนเขาสูระบบการ

ลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร และ ระเบียบการจัดซือ้จางในระบบ E–Auction เนื่องจากเจาหนาที่ไมเขาใจไมมี

ประสบการณในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได    

๓.  ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ  และกิจกรรมการควบคุม 
              ๓.๑ ความเสีย่งที่มีนัยสําคัญ   
                  ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ ประเมินจาก ภารกิจงานประจาํ สภาพแวดลอมภายใน และ

สภาพแวดลอมภายนอก  ที่มีผลกระทบทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายใน แลวนํา” ความเสีย่ง “ ที่คนพบ มา “บริหารความเส่ียง” โดยกําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุม เพื่อให

การปฏิบัติหนาที่ตามภารกจิบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้

           
 
 
 



 ๔๘ 
                 
                ๓.๑.๑ ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ  ประเมนิจาก “ภารกจิงานประจํา” ตามคําส่ังแบงงาน ของกองคลัง 

ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบจุดออน ไมพบ
ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ 

      ๓.๑.๒ ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ  การประเมินจาก สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม 

ภายนอก ดังกลาวขางตน มีความเสี่ยง มีจุดออน เปนความเสี่ยงท่ีมีนัยสาํคัญ ๔  กิจกรรม  ดังนี ้

                          (๑) “กิจกรรมดานการรับเงินและการนาํสงเงิน” เกิดจาก  

                                 (๑.๑) เปนความเส่ียงที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ของระบบการควบคุมใน ในเร่ือง

การแบงแยกหนาที่การทํางานจากคําสัง่แบงงาน ที่ใหบุคคลคนเดียวทาํงานสําคัญ ๆ ต้ังแตตน จนจบกระบวนงาน  

ในกรณีนี ้นางแชม ใจนอย อาจยักยอกเงินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  

                                 (๑.๒)  เปนความเส่ียงที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” คือ สถานท่ีต้ัง  การเดินทาง   

ไปรับเงิน นําสงเงนิทีธ่นาคาร ซึ่งเงินที่นาํสงมีจํานวนมาก  เสนทางเปนปาเขา  ระยะทางหางไกล   อาจถูกดักปลน

กลางทาง  

                      ประเด็นความเสี่ยง ทัง้ ๒ กรณี  คือ คําสั่งแบงงาน และ สถานท่ีต้ัง  เปนจุดออน ของ  

“ กิจกรรมดานการรับเงินและการนาํสงเงนิ”    

                        (๒) “กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได”เปนความเส่ียง จากภัยธรรมชาติ คล่ืนยักษ “สินาม”ิ  

ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย     

                      (๓)“กิจกรรมสรางขวญักําลงัใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ที่พเิศษ” เปนความเส่ียงจากภัยการ

กอการราย เปนจุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนกังานเจาหนาที่  เนื่องจากไมมหีลักประกันในชีวิตและ

ทรัพยสิน  ไมมีขอยกเวนพเิศษ ทัง้ที่อยูในพื้นที่อันตราย ตองวางแผนกาํหนดกิจกรรมควบคุม   

            (๔)“กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร”   เปนความเส่ียงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ

บุคลากร ดังนี ้

                  (๔.๑) ความเส่ียง  ดานประสิทธิภาพบุคลากร  อบต. อันตรา    ขาดเจาหนาที่ผูทีม่ีความรู

ความสามารถดานการเงนิ การบัญชี โดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญช”ี  

                  (๔.๒) ความเสี่ยง จากเจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ   

                  (๔.๓) ความเสี่ยง จากการขาดเจาหนาที ่ ทีม่ีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติการจัดซื้อจาง

ตามระบบ E – Auction  

                  ประเด็นความเสี่ยง ทั้ง ๓ กรณ ีขางตน เปนจุดออนเปนความเส่ียงดานประสิทธิภาพและ

จริยธรรมของบุคลากร   เนือ่งจากเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ ไมมีประสบการณในการทาํงานจึงไมสามารถ

ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ฯ ใหบรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมได  ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมควบคุม   คือ 

“กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร”   เพื่ออบรมพัฒนาสงเสริมใหความรู การศกึษาดูงานรวมทั้งการฝกปฏิบัติ

ธรรม เขาวัดฟงธรรมตามโครงการของนายก อบต. 



๔๙ 

            ๓.๒  กิจกรรมการควบคุม 
                      การประเมินความเส่ียง “คนพบ” ความเสีย่งท่ีมีนยัสําคัญ ตามขอ ๓.๑.๒  จํานวน ๔ กิจกรรม ซึ่ง

ตองกําหนดแผนการปรับปรุง หรือ “บริหารความเส่ียง” โดยกําหนดกจิกรรมการควบคุม ดังนี ้
                  ๓.๒.๑ กิจกรรมการควบคุมดานการรับเงินและการนําสงเงิน 
                               (๑) กรณีเจาหนาทีย่ักยอกเงิน  
                                   (๑.๑) ออกคําส่ังพิจารณาลงโทษทางวินัยผูกระทําความผิดและผูเกี่ยวของ  โดยเร็ว และ

ดําเนนิการทางวินัย  ทางแพง  ทางอาญา รีบนําเงินสวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป 

                                  (๑.๒ ) แบงแยกหนาที่ใหเจาหนาที่รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆ

เดียวทาํงานดานการเงนิทุกเร่ือง จนหมดสิน้กระบวนการ และเพื่อใหเกดิความนาเช่ือถือ ของขอมูลตัวเลข สามารถ

สอบทาน/ตรวจสอบซ่ึงกนัและกัน ระหวางดานการเงินและการบันทกึบัญชีได   
                         (๒) กรณีปลนกลางทาง    
                                            เสนอขอปญหาและความเส่ียงทีอ่าจเกิดข้ึนระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงนิที่

ธนาคาร โดยเสนอผูบริหารทองถิน่ขอกาํลังเจาหนาที่ตํารวจรวมเดินทางควบคุมเงนิ และขออนมุัติเบิกจายเงนิรางวัล

ใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่รวมเดินทางควบคุมเงนิในแตละคร้ัง 

 ๓.๒.๒  กิจกรรมการควบคุมดานการจดัเก็บรายได    
                                ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ คล่ืนยักษ “สินาม”ิ ทําให ไมสามารถจดัเก็บรายไดตาม

เปาหมาย  กาํหนดกิจกรรมการควบคุม โดย 

                               (๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม

จัดเก็บรายได จากผูสบประสบภัยคล่ืนยกัษ “สินาม”ิ    

                              (๒) ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธ 

ถึงความปลอดภัย และเคร่ืองเตือนภัย ที ่อบต. กาํลังดําเนนิการติดต้ัง 

 ๓.๒.๓ กิจกรรมการควบคุมสรางขวญักําลงัใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ที่พเิศษ เปนเร่ือง 

ขวัญกําลังใจ ซึ่งมีความละเอียดออน และเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตองกําหนดแผนการควบคุม ดังนี ้

(๑) ใหพนกังานเจาหนาที่และพนกังานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครใจทีจ่ะ 

ทํางานในพื้นที่ ผูไมมีความสมัครใจใหโอนยายไปดํารงตําแหนงที่อ่ืนได 

(๒) ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

ในพื้นทีพ่ิเศษที่มีปญหาการกอการราย คือ  

                                      (๒.๑)  ขอยกเวน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงนิ   

การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   ขอตกลงม ี

วงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนาํไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถาน ี

ตํารวจที่ใกลทีสุ่ดและใหนําฝากธนาคารทุกเดือน  ทัง้นี้ใหปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงนิและการ 

นําเงินสงคลงัในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐    ของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม      



๕๐ 
 
                              (๒.๒ ) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction การจัดซือ้จัดจาง 

ไมตองนําระบบ E – Auction มาใชบังคับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 

ที่ใชอยูในปจจบัุน ตอไป ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดดําเนินการตามสถานการณ 
และความเหมาะสม   

(๓)ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ขอมีเงนิเพิม่พิเศษ สําหรับเจาหนาที่และ 

พนกังานประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

                               (๔) เสนอขอใหทางราชการมเีงนิประกันชีวิตพิเศษ กรณีถงึแกชวีิตหรือพกิารทพุลภาพ  

ในขณะปฏิบัติราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี การไปรับเงิน-สงเงนิ  ขณะประชุมกับชาวบาน หรือ 

ขณะสูรบกับผูกอการราย ฯลฯ    เพื่อเปนทนุพิเศษในการเล้ียงดู บิดามารดา ภรรยา และบุตร  ไมหวงหนา 

พะวงหลัง     ซึ่งเปนขวัญกาํลังใจทําใหพนักงานเจาหนาที่มกีําลังใจทีจ่ะปฏิบัติภารกิจราชการ      ใหเกิด

ประสิทธิภาพและบรรลุผลในการตอสูชวงชิงประชาชนและเอาชนะผูกอการราย  แมเสียชวีติก็เปนการ 

รับใชชาติ และบุคคลในครอบครัวก็อยูอยางมีเกยีรติมีศักด์ิศรี 

                               (๕) ต้ังเงินงบประมาณสําหรับฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่  ใหมีทกัษะ 

จิตวิทยาและความสามารถ การปฏิบัติราชการที่สรางความพอใจและยอมรับเชื่อถือจากประชาชนและฝกอบรม  

ฝกปฏิบัติวิธีการการตอสู การตัดสินใจกรณีในชวงวิกฤต วิธีการดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ การดูแล 

รักษาความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว เพื่อนรวมงานและการเขาถึงประชาชนในพืน้ที ่
๓.๒.๔  กิจกรรมการควบคุมดานการพัฒนาบุคลากร  

                 (๑) ความเสีย่ง ดานประสิทธภิาพบุคลากร ขาดผูทีม่ีความรูความสามารถ  

“ดานการบันทกึบัญชี “ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้ 

                                     (๑.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี ตามสถาบันการศึกษา อบรมตางๆ  

รวมทัง้โครงการฝกอบรมทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจัด 

                                     (๑.๒) ใหเจาหนาที่บัญชีประสานงานกับองคปกครองสวนทองถิน่อ่ืนๆในเขตจังหวัด 

พัฒนา  เชน องคการบริหารสวนตําบล อ่ืน  เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่กลุมงานการเงิน 

บัญชีและการตรวจสอบ     สํานักงานทองถิ่นจังหวัด   เพื่อขอคําช้ีแจงแนะนําในเร่ืองวิธีบันทึกบัญชี   โดยให 

เจาหนาที่ไปสอบถาม/เรียนรู วิธกีารบันทึกบัญชี  เพื่อสามารถปดบัญชไีดถูกตองเรียบรอย 

                                                  (๑.๓) การดําเนนิการตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒)ใหผูอํานวยการกองคลัง หวัหนาฝาย

การเงนิ และหวัหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธบัีนทกึบัญชี ชีแ้จงแนะนําวิธบัีนทกึบัญชี กาํกับดูแล 

อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริง  

                     (๒) ความเสีย่ง ดานจริยธรรมของเจาหนาทีจ่ัดเกบ็รายได   เปนความเส่ียง จาก

เจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม    ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  กําหนดกิจกรรมการ

ควบคุม ดังนี้  

 



๕๑ 
 

         (๒.๑) จดัทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน    กาํหนดใหมีผูเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน 

กรณีจายสมุดใบเสร็จรับเงินใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บรายได  ตองมกีารเซ็นรับ เซน็จาย  สมุดใบเสร็จเลมที่ใด เลขที่ใด  

ถึง เลขที่ใดในการไปจัดเก็บและเม่ือส้ินวนัตองนําเงนิรายไดที่จัดเก็บนาํสงเจาหนาทีก่ารเงนิ โดยถอืเปนเร่ืองสําคัญ 

ที่สมุดใบเสร็จตองเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่การเงนิ     ในวนัรุงข้ึนหรือกรณีตองดําเนนิการจัดเก็บอีกจึงมาขอเบิก 

สมุดใบเสร็จไปดําเนนิจัดเกบ็อีกตอไป 

                                 (๒.๒)  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี ้    เพื่อควบคุมจํานวนลูกหนี้ สถานภาพของลูกหนี้  

การติดตามจัดเก็บ   การติดตามทวงหน้ีและตรวจสอบกรณีลูกหนี้คางชําระ เร่ืองอายุความเรียกรอง เพื่อนาํเร่ือง 

ข้ึนสูงศาลไมใหขาดอายุความ   

                                      (๒.๓)  แบงแยกหนาทเีจาหนาที่จัดเก็บรายได ใหชัดเจน   กรณีบุคลใดไมอยูหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมกีารมอบหมายงานจัดเกบ็ เสนอผูอํานวยการกองคลงัทราบ โดยเสนอผานหัวหนา 

ฝายจัดเก็บรายได 

                                      (๒.๔) สรางขวัญกําลังใจ จูงใจบุคลากร     โดยต้ังเปาหมายการจัดเก็บรายได  

ใหทะลุเปาหมาย    ใหเล่ือนเงินเดือน  ๒  ข้ัน  ใหโบนัสพเิศษจากคนอื่นๆ เปนตน                                

       (๓) ความเสีย่งในการจัดซ้ือจางตามระบบ E – Auction จากระเบียบกฎหมายใหม 

กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้

                             (๓.๑)  สงเจาหนาที่ผูเกีย่วของไปศึกษาอบรมวิธีการจัดซ้ือจางตามระบบ E – Auction  

ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ รวมทัง้โครงการฝกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่เปนผูจัด 

                                        (๓.๒)  ใหเจาหนาทีพ่ัสดุประสานกับองคปกครองสวนทองถิน่อ่ืนๆ ในเขตจังหวัด พัฒนา  

เชน องคการบริหารสวนตําบล อ่ืน  เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่ของสํานกังานทองถิน่จังหวัด 

เพื่อขอคําช้ีแจงแนะนําและลงมือปฏิบัติเพือ่ใหพบปญหาและเกิดความเขาใจในการปฏิบัติ 

                                                      (๓.๓)  ขอทําความตกลงกับผูวาราชการจงัหวัดขอยกเวนการปฏิบัติการจัดซ้ือจางตาม

ระบบ E – Auction เนื่องจากเปนพืน้ทีเ่ส่ียงภัย 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 

 นําระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาชวยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ 

  ๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ   เพื่อมาชวยในการติดตามขอมูล

ขาวสาร ระเบียบ หนงัสือส่ังการ   โดยไมตองรอรับหนงัสือส่ังการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่งสวนมากชาไมทนัการ  เชน 

การดึงขอมูลคําแนะนําการจัดวางระบบควบคุมภายใน มาศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน 
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองคลัง   

                  ๔.๒.๑  การติดตอประสานงานภายใน อบต.อันตรา   แตงต้ังพนักงานขาราชการเปนกรรมการเกี่ยว

การเงนิ การคลัง เชน เปนกรรมการรับเงิน - นาํสงเงนิ กรรมการเก็บรักษาเงิน การประสานผูมีสิทธรัิบเงิน มารับ 

 



๕๒ 
 

เงินตามกาํหนด ประสานสาํนักปลัดของ อบต.   เพือ่ไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพนัธ ถึง

ความปลอดภัย และเคร่ืองเตือนภัย ที ่ อบต. กําลังดําเนินการติดต้ัง เพื่อประชาสัมพันธใหนกัทองเทีย่วเขามา

ทองเที่ยวเหมอืนเดิม เพื่อจดัเก็บรายไดเพิ่มข้ึน  การแจงใหบุคลากรภายใน อบต. ทราบถงึระเบียบ กฎหมาย การเงนิ

การคลังที่เปล่ียนแปลงใหม การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญที่ สํานกั/กอง ขอเบิกจาย การทักทวงการที่สํานัก / กอง 

ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การรายงานผูบริหารถึงวงเงินคงเหลือของ อบต. อันตรา เปนตน 

                     (๔.๒.๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ

เดินทางไปฝากเงนิทีธ่นาคาร อ.สอง โดยมีหนังสือติดตอประสานงานสถานีตํารวจภธูร ขอกาํลังเจาหนาที่ตํารวจ

ควบคุมรักษาความปลอดภัย  หรือ กรณีนายเสรี อินคํา เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ๒ ไมเขาใจวิธีบันทึกบัญชี ใหไป

ขอคําช้ีแจงแนะนําจาก อบต. อ่ืน ๆ เทศบาล หรือ อบจ.ในเขตจังหวัด  การติดตอประสานทําความเขาใจในวิธีการ

ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายใหม กบั อปท.อ่ืนๆ เชน เทศบาล อบจ. อบต.. การติดตอประสานงานกับพฒันากร 

เกษตรตําบล ประชาคม กลุมแมบาน ฯลฯ การประสานงานกับนายอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ ทองถิน่จังหวดั ผูวา

ราชการจงัหวดั และการเรงรัดจัดเก็บลูกหนี้คางชําระ การประสานงานกับลูกหนี้รายใหม เปนตน 

            ๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศพัทและโทรสาร  มีโทรศัพท โทรสารที่ใชในการติดตอประสานงาน

ในภารกิจหนาที่ของสวนการคลัง     เชน     กรณีมีความขัดของในเร่ืองระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม 

ผูอํานวยการกองในสวนกลาง  และ  ขอใหชวย FAX ระเบียบกฎหมายและหนงัสือส่ังการใหดวย   กรณีน้ําทวมทาง

ขาด  ไมสามารถติดตอกับภายนอกได กองคลังก็จะใชโทรศัพท สอบถามประสานงานกับหนวยงานที่กรมทางหลวง  

ที่รับผิดชอบ กรณีตองการเอกสารยนืยนั กใ็หหนวยงานนัน้ FAX รายละเอียดแนบเปนเอกสารประกอบการอางอิง   

ประกอบหลักฐานการเบิกจาย 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
 ใชแบบสอบทาน เปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล โดยกําหนดใหคณะทํางานในการติดตาม

ประเมินผลของกองคลัง ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องแลว รายงานผลดําเนนิการ ตอ ผูอํานวยการคลังทุกวนัที่ 

๒๘ ของเดือน เพื่อผูอํานวยการกองคลัง รายงานในที่ประชุม อบต.เปนประจําทุกเดือน รวมทั้งจดัรายงานผลความ

คืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลงั เสนอนายก อบต. อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนส้ินสุดไตรมาสทุก

ไตรมาส  เมื่อนายก อบต. ทราบแลว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในของกองคลัง ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน อบต.อันตรา เพื่อใหคณะกรรมการฯ  

ดําเนนิการตามระเบียบฯ ตอไป 

 

 

 



๕๓ 

๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล 
                 ผูรับผิดชอบติดตามประเมนิผล ตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง 

ประกอบดวย 

              นางสาวสุดใจ    แสนสวย      ผูอํานวยการกองคลัง                   เปน    หัวหนา 

                 นางสาวศรีสุข    บุญมี          หัวหนาฝายการเงนิ                       เปน    ผูชวย 

                 น.ส.ดวงเดือน    มีทรัพย        เจาหนาทีพ่ัสดุ                             เปน    ผูชวย                                                   
 
 
                                                   ชื่อผูรายงาน.......นางสาว สุดใจ   แสนสวย……… 

                                   ตําแหนง…..ผูอํานวยการกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                  วันที่     ๒๙   ธันวาคม  ๒๕๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๔ 

                                                          ชื่อหนวยงาน  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                           แบบ ค. ๒ 
ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 

  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 
 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

๑. กิจกรรม ดานการรับเงินและ
การนําสงเงนิ 
วัตถุประสงค 
     เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน 

ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน 
นําจํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้ง
สงลงบัญชีครบถวน และนําเงิน

ฝากธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม

ระเบียบ ฯ 

ความเสี่ยง 
    (๑) เจาหนาที่สงเงินลงบัญชีไม

ครบถวน 

    (๒) อาจถูกโจรปลนกลางทาง 
ปจจัยความเสี่ยง 
   (๑) เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่

ลงบัญชีเปนคนเดียวกัน 

   (๒) ระยะทางไกล เสนทางเปนปา

เขา และมีภัยจากการกอการราย 

  

(๑) มีคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง  

แบงหนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่

แตละคนไว 

(.๒) มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่

ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน 

(๓ ) มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการ 

เก็บรักษาเงิน กรรมการรับเงิน 

กรรมการนําสงเงิน 

(๔) ผูบริหาร ใหความสําคัญ ให

คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี  

(๑) เจาหนาที่ยักยอกเงิน 

(๒) อาจถูกโจรปลนกลางทาง 
 

(๑) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนลงโทษทางวินัย แจงความ

ดําเนินคดี นําเงินที่ขาดสงคืนคลัง

โดยดวน 

 (๒) มีคําสั่งแบงแยกหนาที่การ

ทํางานออกจากกันโดย ผอ.กองคลัง

และปลัด อบต. ควบคุมกํากับดูแล

โดยเครงครัด 

 (๓) ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ 

ควบคุมการนําสงเงิน การรับเงิน 

(๔) ขอทําความตกลงขอมีวงเงินเก็บ

รักษาเนื่องจากเปนพื้นที่เสี่ยง

อันตราย 

                                                                                                                                       

 
 



๕๕ 
 

                                                          ชือ่หนวยงาน  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                          แบบ ค. ๒ (ตอ) 
ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 

  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๐   

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

๒. กิจกรรม  กิจกรรมดานการ
จัดเก็บรายได 
    วัตถุประสงค 

     เพื่อใหการพัฒนาการ

จัดเก็บรายได มีประสิทธิภาพ

เปนไปตามแผนที่ภาษี 

สามารถจัดเกบ็ถูกตอง

ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นาํ
เงินรายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน  จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

๑๕ %  ตามเปาหมาย ตาม
นโยบายของ นายก.อบต. 
 
 

 ความเสี่ยง 
   ไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม

เปาหมาย    
ปจจัยความเสี่ยง 
   ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ  

คลื่นยักษ “สินามิ” 

 

  

 

 

 

 

 

 

(๑)  มีคําสั่งแบงงานภายในกอง

คลัง ของฝายจัดเก็บรายได แบง

หนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่

จัดเก็บรายไดแตละคน ไวชัดเจน 

(๒)  จัดทํา แบบ ก.ค. ๑ และ 

แบบ ก.ค.๒ ไวตามระเบียบ  

(๓ ) ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ด ี

ในความซื่อสัตยสุจริต  

    ความเสี่ยง จากภัย คลื่น

ยักษ “สินามิ”  เนื่องจากเกิด
แผนดินไหว ทีป่ระเทศ 
อินโดนีเซีย บอย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอ

ยกเวน ไมจัดเก็บรายได จาก

ผูประสบภัย คลื่นยักษ “สินามิ”    

 (๒) รวมกับสํานักปลัดและสวนราชการ

อื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการ  

       (๒.๑) ขอสนับสนุนงบประมาณและ

เทคโนโลยี จัดทําเครื่องเตือนภัย 

       (๒.๒) เบิกจายโครงการจัดฝกอบรม

การเตือนภัย และการอพยพหนีภัย   

       (๒.๓) เบิกจายเงินชวยเหลือ

ผูประสบภัย ใหไดรับการชวยเหลืออยาง

รวดเร็ว 

 

 



๕๖ 
 

                                                 ชื่อหนวยงาน     กองคลัง     องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                    แบบ ค. ๒ (ตอ) 
ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 

  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ   วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

๓. กิจกรรม  สรางขวัญกําลังใจ

ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 

    วัตถุประสงค 
     เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ใหแก

พนักงานเจาหนาที่ ใหมีพลังกาย

และพลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ

ราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการ 
ไมสงบ  

 
 

ความเสี่ยง 
     พนักงานเจาหนาที่ขาดขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
ปจจัยความเสี่ยง 
     เนื่องจากไมมีหลักประกันในชีวิต

และทรัพยสิน  ไมมีขอยกเวนพิเศษ   

ทั้งที่อยูในพื้นที่อันตราย   
 

  

(๑) มีคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง 

ของแตละฝาย แบงหนาที่ความ

รับผิดชอบเจาหนาที่แตละคน ไว 

(๒)  มีการปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
(๓) ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ด ีใน

ความตั้งใจปฏิบัติงาน 

    ผูกอการราย วางระเบิด  เผา 

ปลน  ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์ 

เปนรายวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่
ใหเปนความสมัครใจ  

(๒) ขอยกเวน การปฏิบัติตามระเบียบ 

กฎหมาย ในพื้นที่ที่มีปญหาการกอการ

ราย เปนกรณีพิเศษ  คือ  

    (๒.๑) ขอยกเวน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  

การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงิน ฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ 

ขอมีวงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายใน

วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินให

นําไปเก็บรักษาที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด 

โดยปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐    
ของกระทรวงการคลัง   โดยอนุโลม 

 



๕๗ 
                                                            ชื่อหนวยงาน     กองคลัง   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                          แบบ ค. ๒ (ตอ) 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 
  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ   วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 

(๓) 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

(๔) 
การปรับปรุงการควบคุม 

(๕) 
  

 
 

  
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๒.๒) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจัด

จางในระบบ E – Auction การจัดซื้อจัด

จางไมตองนําระบบ E – Auction มาใช

บังคับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยการพัสดุที่ใช

อยูในปจจุบัน ตอไป ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูวาราชการจังหวดั
พิจารณาตามความเหมาะสม ตาม
สถานการณ  

(๓) เสนอขอใหมีเงินประกันชีวิต 

กรณีเสียชีวิต ทุพลภาพ ในขณะปฏิบัติ

ราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี 

กรณีขณะไปรับเงิน-สงเงิน หรือ ขณะ

ประชุมกับชาวบาน ฯลฯ เพื่อเปนทุน

สําหรับเลี้ยงดู บิดามารดา ภรรยา และ

การศึกษาบุตร เพื่อใหบุคลากรทํางาน
เต็มกําลังความสามารถไมหวงหนา
พะวงหลัง  



 

๕๘ 
                                                   ชื่อหนวยงาน   กองคลงั    องคการบรหิารสวนจงัหวัดอันตรา                                  แบบ ค. ๒ (ตอ) 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 
  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐ งวด ณ  วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
 

    

 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) ขอทําความตกลงกับ 

กระทรวงมหาดไทย ขอมีเงินเพิ่มพิเศษ 

สําหรับเจาหนาที่และพนักงานประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) จัดโครงการฝกอบรม พนักงานใหมี 
ทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ 

เพื่อสรางความพอใจ/เชื่อถือจากประชาชน  
ฝกปฏิบัติวิธีการการตอสู การตัดสินใจ
ในภาวะคับขัน  การดูแลรักษาทรัพยสิน

และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว 

เพื่อนรวมงาน และประชาชนในพื้นที ่
 

 

                                                                                                                                                                               
 

 



๕๙ 
                                                          ชื่อหนวยงาน  กองคลัง     องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                       แบบ ค. ๒ (ตอ) 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 
  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

๔.  กิจกรรม  ดานการพัฒนา
บุคลากร   
     วัตถุประสงค 
 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู

ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย ฯ ของทางราชการ 

สามารถบันทึกบัญชี  มีความ 

สามารถจัดการ ระบบ E – 

Auction และการจัดการระบบ

การจัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ 
 

 ความเสี่ยง 
 (๑)เจาหนาที่บันทึกบัญชีไมลงตัว 

 (๒) เจาหนาที่พัสดุไมเขาใจระบบ E – 

Auction 

 (๓) เจาหนาที่จัดเก็บรายไดไมมี

จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ 
 ปจจัยความเสี่ยง 
     เนื่องจากขาดเจาหนาที่ที่มีความรู

ความสามารถดานการเงิน การบัญชี    

การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่

ออกมาใหม   

  

(๑). มีคําสั่งแบงงานภายในกอง

คลัง ของแตละฝาย แบงหนาที่ความ

รับผิดชอบเจาหนาที่ แตละคน ไว

ชัดเจน 

(๒)   ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ด ีใน

ความซื่อสัตยสุจริต  

(๓) การสงพนักงานเจาหนาที่เขา

ศึกษาอบรมพัฒนาความรู 

 (๑) เจาหนาที่ไมสามารถบันทึก
บัญชีไดลงตัว  
 (๒) การจัดซือ้จัดจางดวยระบบ 
E – Auction มีปญหายุงยาก 
 (๓) ใบเสร็จรับเงนิจัดเก็บรายได
สูญหาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑)  จัดโครงการศึกษาอบรมเจาหนาที่
การเงินบัญชีและการพัสดุอยางจริงจัง 
โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกบัการ
ทํางานและใชปฏิบัติไดจริง คัดสรร
วิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญใน

การนําเสนอและความสามารถในการ
ถายทอดใหความรู 
(๒) ดานการบนัทกึบัญชี 

(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา 

อบรมวิธบีันทึกบัญชี ตามสถาบนั 

การศึกษาอบรมตาง ๆ และอนุญาติ ให

เจาหนาที่เดินทางไปราชการ เพื่อ ขอคํา 

แนะนําในเรือ่งวธิีบันทึกบญัช ีจาก 

อปท. อื่น ๆ และจาก กลุมการเงิน ฯ ของ

จังหวัด 

 

 

 
 



๖๐ 
                                                            ชื่อหนวยงาน  กองคลัง     องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                     แบบ ค. ๒ (ตอ) 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 
  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ   วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทึก

บัญชี  กํากับดูแลแนะนําวิธีบันทึก

บัญชี อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ได

ฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริง  
 (๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จัดเกบ็รายได 
      (๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน  หา

ผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บ
รายไดสูญหาย   
      (๓.๒) กําหนดใหนําเงินรายได
พรอมสมุดใบเสร็จรับเงิน สงให
เจาหนาที่การเงินทุกวัน และใหเจาหนา

การเงินหรือผูไดรับมอบหมาย เก็บรักษา

สมุดใบเสร็จ ไวตามระเบียบฯ 

    

                                                                                                                                
 



๖๑ 
                                                   ชื่อหนวยงาน  กองคลัง     องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                      แบบ ค. ๒ (ตอ) 

ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 
  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที่  วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

  
 

    

 

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (๓.๓)    การจัดทําทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน   การจัดทําทะเบียนคุม

ลูกหนี ้  การจัดทําปฏิทินการจดัเก็บ

รายได    เพื่อใหตรวจสอบควบคุม การ

ดําเนินงาน และการจัดทําแผนที่ภาษี

พัฒนาการจัดเก็บรายได ใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

                                                                                                                            ชื่อผูรายงาน   นางสาว สุดใจ    แสนสวย 

                                                                                                               ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง    องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                                                                              วันที่  ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๔๙ 



๖๒ 
                                              ชื่อหนวยงาน  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                                  แบบ ค. ๓ 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐  

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๑. กิจกรรม ดานการรับเงินและ
การนําสงเงนิ 

    วัตถุประสงค 
     เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน  

ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน   
นําจํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้ง 
สงลงบัญชีครบถวน  และนําเงิน

ฝากธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม

ระเบียบ ฯ 

     ระยะทางหางไกล เสนทางเปน

ปาเขา และมีภัยจากการกอการราย 
และผูวาราชการจังหวัด ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา 

 ยืนยันขอทําความตกลง กับ 
ผูวาราชการจงัหวัด  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  

การเบิกจายเงิน ฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 
    (๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่

สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด   

    (๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ก็บ

รักษาไวที่สถานีตํารวจ ไปฝาก 
ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด 
   (๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ในหนาที่ของอําเภอ และกิ่ง
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  ของ

กระทรวงการคลัง   โดยอนุโลม  

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 
- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย       

การเงิน 
 

 การติดตามประเมินผล ใช
แบบสอบทานนํามาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับ ขอเท็จจริง 

(๑) กรณีเจาหนาที่ยักยอก

เงิน ดําเนินการตั้งกรรมการ

สอบสวนไลออกผูกระทําผิด วา

กลาวตักเตือน ลงโทษภาคทัณฑ 

ผูบังคับบัญชา รวมทั้งใชนําเงิน

ในสวนที่ขาดคืนคลังแลว 
(๒) มีกําลังเจาหนาที่ตํารวจ 
ควบคุมเงินรวมกับกรรมการรับ

เงิน กรรมการนําสงเงินทุกครั้ง 

 (๓) ติดตอสื่อสาร โทรศัพท 

โทรสาร และหนังสือ สอบถาม

ไปที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด  

ติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง 

                                                                                                                                 



๖๓ 
                                                        ชื่อหนวยงาน  กองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                             แบบ ค. ๓ (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

 ๒. กิจกรรม ดานการจัดเก็บ
รายได 

     วัตถุประสงค 
      เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ

รายได มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกตอง

ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นําเงนิ
รายไดที่จัดเกบ็สงลงบัญชี
ครบถวน  จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น   

๑๕ %  ตามเปาหมาย ตามนโยบาย

ของ นายก. อบต. 

 

   (๑)  ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ 

“สินามิ”เนื่องจากเกิดแผนดนิไหว 
ที่ประเทศอินโดนีเซีย บอย 
   ๒)  ความเสี่ยง ไมมีนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยว 
  (๓) เครื่องเตอืนภัยยังไมได
มาตรฐาน 

(๑) ขอทําความตกลง  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม

จัดเก็บรายได จากผูประกอบการ

ที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ”  ซึ่ง
อยูในระยะฟนฟู และปจจุบันยัง
ไมมีนักทองเทีย่วเขามาทองเที่ยว  
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. 

เพื่อไดประสานกับ ”การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว  และ
เครื่องเตือนภยั   กําลังดําเนินการ
ติดตั้ง และมีเจาหนาทีเ่ทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม เจาหนาที่ 
และประชาชน อพยพขณะเกิดภัย 

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 
- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย  

การเงิน 

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน 
เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ 

สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด  สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดย

ดําเนินการ ติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่อง และรายงานผล
ดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
และ นายก อบต.ทราบ ผล
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

 

 
 
 
 



๖๔ 
                                                         ชื่อหนวยงาน  กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                                แบบ ค. ๓ (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

 ๓ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที ่
    วัตถุประสงค  เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ ใหแกพนักงานเจาหนาที่ ให

มีพลังกายและพลังใจที่จะปฏิบัติ

ภารกิจราชการใหเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการไมสงบ  
  

 

 

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด  

เผา ปลน  ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์ 

เปนรายวัน 

 (๒)  พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมมีหลัก 
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต 
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว 

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณี
ไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค 
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง 

กับ กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ

เงินทนุพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา 

มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร 
เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่
ไดรับการชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.

สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย

หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  
   

๖๐ วัน 
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 

- ผอ.กองคลัง 
- หัวหนาฝาย
การเงิน 

  ติดตามประเมินผล  และ
รายงานใหผูบังคับบัญชา และ 
นายก อบต.ทราบ ทุกระยะ  
ผลดําเนินการ   ดังนี้ 

(๑) เจาหนาที่ขอยายออกนอก 

พื้นที่ ดําเนินการใหตามประสงค

และยายบุคคลที่สมัครใจมาแทน 

(๒) เรื่อง ขอยกเวนระเบียบฯ 

    - การขอตกลง ขอมีวงเงินเก็บ

รักษา นําไปรวมกับ “กิจกรรมการ

รับเงินและการนําสงเงิน”  

 - เรื่อง การจัดซื้อจัดจางในระบบ 

E – Auction สงเรื่องให สํานัก

ปลัด เจาของเรื่องไปดําเนินการ 

(๓)  การขอใหทางราชการ ทาํ

กรมธรรมประกันชีวิตให เพื่อเปน

หลักประกันใหตนเองและครอบ 

ครัว ไดรับแจงวา ไมมีบริษัท 

เอกชนรับประกันชีวิต กรณีได 

รับอันตรายจากภัยการกอการราย 



๖๕ 
                                                                    ชื่อหนวยงาน    กองคลัง   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                       แบบ ค. ๓  (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด ณ  วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   

 

         (๔) กรณีขอเงินเพิ่มพิเศษ 
สําหรับพนักงาน เพิ่มสองเทา 
จากอัตราในระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่ม

พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับ

คําตอบวา ไมมีระเบียบ
ดังกลาว   
   กองคลัง จึงไดวางแผนการ
ควบคุมใหมโดยขอทําความ 

ตกลงกรณีเปนทุนพิเศษ
นอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.

สงเคราะหขาราชการผูไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ

เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  

 



๖๖ 
                                                                                     ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                      แบบ ค. ๓   (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

  ๔.  กิจกรรม  ดานการพัฒนา
บุคลากร   

       วัตถุประสงค 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู

ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย ฯ ของทางราชการ สามารถ

บันทึกบัญชี  มีความ สามารถ

จัดการ ระบบ E – Auction และ

การจัดการระบบการจัดเก็บรายได 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
  
  

 

 

 (๑) เจาหนาที่ไมสามารถบันทกึ
บัญชีไดลงตัว  
 (๒) การจัดซื้อจดัจางดวยระบบ E 
– Auction มีปญหายุงยาก 
 (๓) ใบเสรจ็รับเงินจัดเกบ็รายได
สูญหาย   
 

 (๑)  จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.
กง.บช. อยางจรงิจัง  โดยจัด
หลักสูตรใหสอดคลองกับการทาํงาน
และใชปฏิบัติไดจริง คัดสรรวิทยากร
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการ
นําเสนอและความสามารถในการ
ถายทอดใหความรู 

(๒) ดานการบนัทึกบญัชี 
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา 

อบรมวิธบีันทึกบัญชี ตามสถาบัน 
การศึกษาอบรมตาง ๆ และ เดินทาง
ไปราชการ ขอคาํ แนะนําในเรื่องวิธี
บันทกึบญัชี จาก อปท..อืน่ ๆ และ
จาก กลุมการเงิน ฯ ของจังหวัด 
      (๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธี
บันทกึบญัชี  กํากับดูแลแนะนําวิธี
บันทกึบญัชี อยางใกลชิด เพื่อให
เจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ 

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 

- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย

การเงิน 

  ติดตามประเมินผล  และรายงาน
ให  นายก อบต.ทราบ ทกุระยะ 
ผลดําเนินการ   ดังนี้ 

(๑)  การดําเนนิจัดโครงการศึกษา

อบรม จนท.กง.บช. และเจาหนาที่

พัสดุ ไดผลดีมาก ผูเขารับการ

ฝกอบรม มีความรูความเขาใจ และ

ตั้งใจปฏิบัติราชการเปนอยางดี 
คุมคาตอการลงทุน 
(๒) ดานการบนัทึกบญัชี
เจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธี
บันทกึบญัชี   และ เดินทางไป

ราชการ ขอคําแนะนําในเรื่องวิธี

บันทกึบัญชี จาก อปท. อื่น ๆ   

 ตลอดจน ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนา
ฝายบัญชี    กํากับดูแลแนะนําวิธี
บันทกึบญัชี อยางใกลชิด ทําให
เจาหนาที่สามารถบันทกึบญัชีได 

 
 



๖๗ 
                                                     ชื่อหนวยงาน  กองคลัง   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                                  แบบ ค.๓ (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   

 

   (๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่จดัเก็บรายได 
     (๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน  หา

ผูรับผิดชอบในเรือ่งใบเสรจ็จัดเกบ็
รายไดสูญหาย   
     (๓.๒) กําหนดมาตรการการควบคุม 

ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงินรายได
พรอมใบเสร็จรบัเงิน  สงให
เจาหนาที่การเงินทุกวนั และใหเจา

หนาการเงินหรือผูไดรับมอบ 

หมาย เกบ็รักษาสมุดใบเสร็จ ไว  

    (๓.๓) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จ 

รับเงิน  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี ้  

จัดทําปฏิทินการจัดเก็บรายได เพื่อ

ตรวจสอบควบคุม การดําเนิน งาน และ 
จัดทํา แผนที่ภาษี 

    (๑ ) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได 
    ตั้งกรรมการสอบสวน  ไล

ออก นายยุทธ คงมิ่ง เจาหนาที่   
ที่นําใบเสร็จจัดเก็บรายไดไป
จัดเก็บแลวไมสงเงิน   
      กําหนดมาตรการควบคุม 
เกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

   -  ใหเก็บรักษาสมุดใบเสร็จ ไว

ตามระเบียบฯ   รวมทั้ง

ดําเนินการจัดทํา ทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน   การจัดทํา 

ทะเบียนคุมลูกหนี้   และการ   

จัดทํา แผนที่ภาษ ี

                                                                                                                        ชื่อผูรายงาน  นางสาว สุดใจ  แสนสวย 

                                                                                                                      ตําแหนง...ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                                                                                  วันที ่  ๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวอยาง  
        

     ๑.ระดับหนวยงานยอย 
  (ตามระเบียบฯ ขอ ๕) 

                 
                      ๑.๓. กองชาง 

  - แบบ  ค.๑ 
                                 - แบบ  ค.๒ 
                                 - แบบ  ค.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ) 
( ระดับหนวยงานยอย ) 

                                                                                                         แบบ ค.๑ 
ชื่อหนวยงาน.....กองชาง   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา..... 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง.วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๐) 

---------------------------------------------------- 
ขอมูลทั่วไป   
         กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  เปนสวนราชการในสวนงานยอยขององคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา  อําเภอสอง  จังหวัดพัฒนา  สายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  

โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนผูบริหารสูงสุด   มภีารกิจ มีอํานาจหนาที่ดานสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการตางๆ  บํารุงรักษาอาคารและสถานที่ควบคุมการกอสรางตางๆ ภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลอันตราและงานอ่ืนๆ  ตามโครงสรางและคําส่ังแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

         กองชาง อบต.อันตรา  มีบุคลากรทั้งส้ิน ๑๕ คน นายเจรญิ ธรรมะ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ๗ )  มีพนกังานเจาหนาที ่๑๔  คน     ปฏิบัติภารกิจตามคําส่ังแบงงาน  ที่ ๑๒๑ / ๒๕๔๙  

ลงวนัที ่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๔๙    แบงโครงสรางและการปฏิบัติงานออกเปน  ๔  ฝาย  ดังตอไปนี้  

          ๑. ฝายกอสราง     มีบุคลากรจํานวน  ๓  คน       

          ๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร    มีบุคลากรจํานวน  ๔  คน 

          ๓. ฝายประสานสาธารณูปโภค      มีบุคลากรจํานวน  ๔   คน    

          ๔. ฝายผังเมือง      มีบุคลากรจาํนวน  ๓  คน  

๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 
       ๑.๑. ภารกิจ   กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา    มภีารกิจ โดยสรุปดังนี ้

(๑) การบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชนในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตางๆ เชน  การกอสรางถนน / ทางเทา / ทอระบายน้าํ   รวมทัง้ การบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี 

                (๒)  การดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาและการสํารวจสาธารณูปโภค   

                (๓)  การสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ผังเมอืง พ.ศ.๒๕๑๘ 

                (๔)  การดําเนินงานสถานที่และติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 



๖๙ 

        ๑.๒. วัตถุประสงค 
                (๑)  เพื่อใหการควบคุมการกอสรางเปนไปตามแบบการกอสรางตามสัญญา   วัสดุกอสรางเปนไป

ตามมาตรฐานวัสดุการกอสรางทีก่ําหนด 

                (๒)   เพื่อใหการสํารวจ  การออกแบบ  การเขียนแบบโครงการกอสรางตาง ๆ  การประมาณราคา

กลาง ถกูตองปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และหนงัสือส่ังการตางๆ                                       

                (๓) เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลสอดคลองกับความตองการของประชาชน   ยทุธศาสตรจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล 

                (๔)      เพื่อใหประชาชน   มีความรูความเขาใจเร่ืองกฎหมายขอบังคับของงานผังเมืองและกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของที่จะตองนํามาใชบังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร  เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาเมือง  ดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอม 

                (๕)    เพื่อใหมีการดําเนินงานดานสาธารณะ   โดยจัดใหมีและดูแลรักษาสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ

สําหรับประชาชน  เพื่อพัฒนาเมืองใหนาอยูนาอาศัยยัง่ยืน 

๒. ขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
               วิเคราะหความเส่ียง จาก สภาพแวดลอมภายในตามภารกิจงานประจาํจากประสทิธิภาพบุคลากร   

รวมทัง้ จริยธรรมของบุคลากร  และสภาพแวดลอมภายนอก  จากสถานที่ต้ัง  ระเบียบกฎหมายใหมที่เปน

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ และสารธารณภัยและภัยตาง ๆ  ปรากฏวา พบจุดออนทีเ่ปนความเสีย่ง

จากสภาพแวดลอมภายใน ดานประสิทธิภาพบุคลากร“ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร”   ดังนี ้

               ประสิทธภิาพของบุคลากร     
               ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร กองชาง  มีบุคลากร จํานวน ๔ คน คือ นายสุชาติ สุวรรณ  

ตําแหนง วศิวกรโยธา ๖ นายเจริญ สูงเนิน ตําแหนง วิศวกรโยธา ๕ นายณรงค เจาะใจ ตําแหนง วศิวกร

โยธา ๔ และนางแจมจนัทร แกวประเสริฐ พนกังานจาง ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ไมมีวุฒิปริญญาตรี  

สาขาวิศวกร   จึงทาํใหการทาํงานดานออกแบบและควบคุมอาคารและงานกอสรางไมละเอียดรอบคอบ 

ในการควบคุมงาน และการคํานวณราคากลาง  เปนเหตุให สตง.ทักทวง คํานวณราคากลางและคา FACTOR  F 
เกินความเปนจริง และเรยีกเงินคืน 
                   การประเมินความเสีย่ง การคํานวณราคากลางงานอาคาร คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง

ใชตาราง FACTOR F ไมถูกตอง โครงการกอสรางอาคารสหกรณ จาํนวนเงนิ ๓,๕๙๙,๐๐๐ บาท คํานวณราคา

กลาง โดยใช FACTOR F ในอัตรา ๑ : ๓๐,๐๐๐ ซึ่งทีถ่กูตองใชตาราง FACTOR F งานอาคาร ๑ : ๒๗,๔๐๗  

และไมไดปรับลดราคากลางของงานกอสรางลงรอยละ๑๐ (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที ่ นร  

๐๔๐๗/ว๓๙  ลงวนัที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓   เร่ือง  มาตรการปรับลดราคากลางส่ิงกอสรางของหนวยงานภาครัฐ

ลงรอยละ ๑๐)   ทําใหทาํสัญญาจางสูงกวาราคากลางที่แทจริง  เปนเงิน  ๖๔,๙๔๘.๖๓ บาท  
 



๗๐ 

๓.  ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ และขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
       ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ จุดออนที่เปนความเส่ียงที่มีนยัสําคัญ เปน กิจกรรมดานการออกแบบและ

ควบคุมอาคาร  ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี ้
          กิจกรรมการควบคุม     
       (๑)    แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง  เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย  จาํนวนเงนิ 

๖๔,๐๐๐  บาท ใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

          (๒)  สรรหาบุคลากรทีม่ี วุฒปิริญญาตรีดานวิศวกรโยธา 

        (๓)  กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงานการควบคุมงาน

ใหขอความรวมมือจากกรมโยธาธิการ  กรมชลประทาน  อบจ. หรือ หนวยงานอ่ืนทีม่ีชางผูเชี่ยวชาญ มาชวยใน

การออกแบบคํานวณนราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน  

        (๔)   พัฒนาบุคลากร  โดยสงเจาหนาที่ของกองชาง  ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน อบต.ใน

เขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผูเชีย่วชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติ ใหไดผล

อยางจริงจัง โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทนัโลกทนัเหตุการณ 

๔. สารสนเทศและการติดตอส่ือสาร 
         ๔.๑ สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วิทย ุ โทรทศัน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการบริหาร

การคํานวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ํามนัปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนัน้ในการคํานวณราคากลาง ตอง

ดําเนนิการดังนี ้

(๑) สํารวจขอมูลราคากลางปจจบัุนโดยใชระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด 

(๒) สํารวจราคากลางหนวยงานใกลเคียงที่มีการกอสรางในระยะใกลเคียง ๓ หนวยงาน 

(๓) ราคากลางที่ทางราชการสงใหคร้ังสุดทาย 

(๔) สงขอมูลทัง้หมดใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางพจิารณาตอไป 

          ๔.๒ . การประสานงานภายในและภายนอกกองชาง 
                    มีหนงัสือแจงคณะกรรมการกลาง อบต. เพื่อขออัตรากําลังและสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ

ชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงาน  และมีหนงัสือขอความรวมมือ   กรมโยธาธิการ  กรมชลประทาน  

อบจ.  จัดสงวศิวกรผูเชี่ยวชาญ มาชวยในการออกแบบคํานวณราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน 

 

 

 

 



๗๑ 

๕.  วิธีการติดตามประเมินผล 
          ใชแบบรายงาน เปนเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง   รายงานผลดําเนนิการ ตอ ผูอํานวยการกองชาง ทุกวนัที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อผูอํานวยการกองชาง 

รายงานในที่ประชุม อบต.เปนประจําทุกเดือน  รวมทั้ง จัดทาํรายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการ

ควบคุมภายในของกองชาง   เสนอ นายก อบต. อันตรา   ภายใน  ๔ วัน  กอนส้ินสุดไตรมาสทุกไตรมาส   เมื่อ

นายก อบต.ไดทราบ แลว  นํารายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.

อันตราตอไป 

๖.   ผูรับผิดชอบประเมนิผล 

           ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ของ กองชาง ประกอบดวย 

         นายเจริญ     ธรรมะ                  ผูอํานวยการกองชาง             เปน   หัวหนา 

           นายมานพ    เจริญดี                 วิศวกรโยธา  ๖                         เปน    ผูชวย 

           นายสุชาติ    สุวรรณ                  วศิวกรโยธา  ๖                     เปน    ผูชวย 

 

 

 

                                                         ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ   ธรรมะ…… 

                                                        ตําแหนง..ผูอํานวยการกองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                         วันที ่   ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๔๙ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
แบบ ค.๒ 

ชื่อหนวยงาน..กองชาง...องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา.. 
ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญและกิจกรรมการควบคุม 

 งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐ งวด ณ   วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐ 

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

(๑) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก 
(๒) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(๓) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๕) 

งวดวันที่ ๑ ตค. – ๒๙ ธค.๒๕๔๙ 
กิจกรรม 
ดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร   
  วัตถุประสงค 
       เพื่อใหการสํารวจ  การออกแบบ  

การเขียนแบบโครงการกอสราง 

ตาง ๆ  การประมาณราคากลาง 

ถูกตองปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ 

กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และ

หนังสือสั่งการตางๆ                            

 
 ความเสี่ยง 
    เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญใน

การเขียนแบบควบคุมงาน 
 ปจจัยเสี่ยง 
   บุคลากรฝายออกแบบและควบคุม

อาคาร  ไมมีวุฒิปริญญาตรี  สาขา

วิศวกร จึงขาดความรูความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ

หนาที่  

  

(๑) คําสั่งแบงงานกองชาง ที่ ๑๒๑/

๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙   

(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ

อบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบ

ควบคุมงาน 

  

 

การคํานวณราคากลางเกินจรงิ  
เปนเหตุให สตง.ทักทวง เรียกเงินคืน 
                 

 
(๑)   แตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวน

ขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดทางละเมิด

ชดใชคาเสียหาย  จํานวนเงิน 

๖๔,๐๐๐  บาท ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

(๒)  สรรหาบุคลากรที่มี วุฒิ

ปริญญาตรีดานวิศวกรโยธา  

    

 



                                                                                                                          ๗๓                                                                                              แบบ ค.๒ ( ตอ ) 

  

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

( ๑ ) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก   
( ๒ ))((2 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
( ๓ ) 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 
( ๔ ) 

การปรับปรุงการควบคุม 
( ๕ ) 

  

 

   
       

 
    
 
 

(๓)  กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรู

ความชํานาญ งานออกแบบกอสราง

และควบคุมงานการควบคุมงานยัง

ไมได ใหขอความรวมมือ  จาก กรม

โยธาธิการ  กรมชลประทาน  หรือ 

หนวยงานอื่นที่มีชางผูเชี่ยวชาญ   

มาชวยในกาออกแบบคํานวณราคา

คากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน 

ไดผลอยางจริงจัง โดยมีการอบรม

พัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทัน

เหตุการณ 

 

 
 
 
 
 



                                                                                                           ๗๔                                                                                      แบบ ค.๒ (ตอ) 

  

กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่สาํคัญและ 
วัตถุประสงคการควบคุม 

( ๑ ) 

ก 
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 

ก   
( ๒ ))((2 

การควบคุมทีม่ีอยูแลว 
( ๓ ) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
( ๔ ) 

การปรับปรุงการควบคุม 
( ๕ ) 

  

 

   
       

 
    
 
 

(๔)   พัฒนาบุคลากร  โดยสง

เจาหนาที่ของกองชาง  ไปศึกษา

อบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน อบต.

ในเขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนา

ความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากร

ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝก

ปฏิบัติ ใหไดผลอยางจริงจัง โดยมี

การอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อ   

ทันโลกทันเหตุการณ 

                                                                                                                                             ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ    ธรรมะ…… 

ตําแหนง ..ผูอํานวยการกองชาง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                                                                                              วันที่   ๒๗   ธนัวาคม   ๒๕๔๙ 

 



๗๕ 
                                                                               ชื่อหนวยงาน   กองชาง    องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                          แบบ ค .๓                   

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย              
งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐  งวด ณ  วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐  

 วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กิจกรรม 
ดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร   
  วัตถุประสงค 
    เพื่อใหการสํารวจ  การออกแบบ  

การเขียนแบบโครงการกอสรางตาง ๆ  

การประมาณราคากลาง ถูกตอง

ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคับ มติ ครม.    และหนังสือ 

สั่งการตางๆ                                       

 

                ไมมี 
 

                ไมมี 

 

 

ไมมี  

 

-  ผูอํานวยการ

กองชาง 

-  หัวหนาฝาย

ออกแบบและ

ควบคุมงาน 

การติดตามประเมินผลเรื่องนี ้
   (๑) คณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นวาใหเรียกเงินคืนจาก
คณะกรรมการกาํหนดราคากลาง 
ทั้ง ๔ คน ๆ ละเทากันคอืคนละ 
๑๖,๐๐๐ บาท 
  (๒) เจาหนาทีส่ามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดบรรลุวตัถุประสงค  
ไมมีจุดออนหรอืมีความเสี่ยง 
เนื่องจากไดรับการอบรมพัฒนา 

อยางตอเนื่อง  

สรุป  กิจกรรมการออกแบบและ

ควบคุมงาน ไมมีความเสี่ยงที่เปน

นัยสําคัญ  

                                                                                                ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ    ธรรมะ…… 

                                                                                                                            ตําแหนง   ผูอํานวยการกองชาง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                                                                                                                          วันที่  ๑๔  มนีาคม  ๒๕๕๐ 



 
 
 
 
 

ตัวอยาง 
 

                  ๒.   ระดับองคกร 
                  ( ตามระเบียบฯ ขอ ๕)  
                       - แบบ ค.๑ 
                         - แบบ ค.๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 
(ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ของปงบประมาณ ๒๕๕๐) 

( ระดับองคกร ) 
แบบ ค.๑ 

ชื่อหนวยงาน......องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...... 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕ 
งวด  ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ) 

---------------------------------------------------- 
         ขอมูลทั่วไป   
           องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา  อําเภอสอง  จงัหวัดพัฒนา    เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

ไดรับการจัดต้ังข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  ๒๓  

กุมภาพนัธ  ๒๕๔๐    ซึ่งอยูในการกํากบัดูแลของ  นายอําเภอ  ผูวาราชการจงัหวัดและกระทรวงมหาดไทย      

โดยมี นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  เปนผูบริหารสูงสุด   มีภารกิจอํานาจหนาทีภ่ายใตระเบียบ 

กฎหมาย  ขอบังคับและมติ ครม.ที่เกีย่วของ โดยมี นายชัชวาลย  ยาวิชัย  นายกองคการบริหารสวนตําบล

อันตรา  เปนผูบริหารสูงสุด นายก อบต.อันตรา ไดกาํหนดวิสัยทัศนไวดังตอไปนี ้ “สะอาด สะดวก โปรงใส  
พนักงานทองถ่ินมีวินยั  มุงสูประโยชนสุขของประชาชน” 
          ที่ต้ังขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังอยูทีอํ่าเภอสอง  จังหวัดพัฒนา  อยูหางจากอําเภอเมือง

พัฒนา   ๑๗๖  กิโลเมตร  มีเนื้อทีท่ั้งหมดประมาณ  ๑๗.๒๕   ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  ๑๐,๗๘๑  ไร  ม ี

หมูบาน  ๕ หมูบาน ไดแก  หมูที ่๑  บานพัฒนารวมมิตร ,หมูที ่ ๒  บานสรงประภา,หมูที่ ๓ บานประชารวมใจ, 

หมูที ่ ๔ บานมิตรพรอมและหมูที่ ๕ บานมิตรประชา ซึง่แตละหมูบานมีระยะทางหางกนัใชเวลาเดินทาง   

ประมาณ ๑.๔๕  ชั่วโมง  มีโคง ๑,๒๐๖ โคง   พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและต้ังอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา  

๘๐๐  ฟุต  ทิศเหนือ  เปนปาเขาอุดมสมบูรณ  มีธารน้าํแกง  โขดหนิและน้ําตก  เปนทีน่ิยมทองเที่ยวในชวงฤดู

หนาว  สําหรับ ทิศตะวันออก เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง  หนิปะการังสวยงาม   เปนทีน่ิยมของนักทองเทีย่ว

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  สําหรับ ทิศใตและทศิตะวันตก เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา  ๕  หมูบานที่

มีภัยจากการกอการราย  โดยเฉพาะถาเปนชวงฤดูฝน   ฝนตกหนักน้ําปาไหลหลาก  การคมนาคมจะ

ยากลําบาก    เนื่องจากถนนขาดทําใหการติดตอส่ือสารระหวางตําบล  อําเภอและพื้นที่ใกลเคียงถูกตัดขาด 

           ประชากร ทัง้ส้ิน  ๑๕,๘๖๑  คน แบงออกเปน ชาย จํานวน  ๗,๐๗๐ คน และหญิง  ๘,๗๙๑  คน  

           รายได     ( ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ) 

           (๑)  รายรับที ่อบต.จัดเก็บเอง          จาํนวนเงนิทั้งส้ิน    ๖,๕๑๙,๘๑๓   บาท 

(๑.๑)  ภาษีปาย                                  จาํนวนเงนิ       ๙๐๐,๘๖๙    บาท 

(๑.๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                จาํนวนเงนิ    ๑,๘๐๓,๐๐๐    บาท 

(๑.๓) ภาษีบํารุงทองที่                         จาํนวนเงนิ    ๒,๓๑๕,๙๔๔   บาท 

(๑.๔) ภาษีมลูคาเพิ่ม                           จํานวนเงนิ    ๑,๕๐๐,๐๐๐   บาท  



                                      ๗๗ 
 (๒)  รายรับจากเงินอุดหนนุ             จํานวนเงินทัง้ส้ิน    ๑๔,๐๖๔,๐๐๐   บาท 

      (๒.๑) อาหารกลางวัน (โรงเรียน)         จํานวนเงนิ      ๓,๘๑๒,๘๐๐   บาท 

      (๒.๒) อาหารเสริม(นม) โรงเรียน         จํานวนเงนิ      ๒,๑๒๕,๑๒๐  บาท 

      (๒.๓) เบ้ียยังชพีคนชรา                      จํานวนเงนิ      ๑,๐๓๗,๘๒๕  บาท 

      (๒.๔) เบ้ียยังชพีผูพิการ                      จาํนวนเงนิ      ๓,๘๙๘,๕๔๐  บาท 

      (๒.๕) โรคเอดส                                  จํานวนเงนิ      ๓,๑๘๙,๗๑๕  บาท 
         รายจาย  (ปงบประมาณ ๒๕๕๐) 
            (๑)   รายจายจากงบประจํา                         จาํนวนเงนิ    ๘,๑๕๖,๕๔๗   บาท  

(๒)   รายจายจากงบลงทุน                          จาํนวนเงนิ  ๑๐,๕๐๒,๖๘๒  บาท  

โครงสรางขององคการบรหิารสวนตําบลอันตรา   แบงออกเปน 

          (๑) ฝายการเมือง    มีจาํนวนบุคลากรทัง้ส้ิน  ๒๓  คน   ดังตอไปนี้ 

  -  นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา             จาํนวน   ๑   คน  

  -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา       จํานวน    ๒  คน 

  -  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอันตรา     จํานวน  ๒๐  คน     

           (๒) ขาราชการประจํา   แบงออกเปน  ๑ สํานัก ๔  กอง และ ๑ หนวย   มีจํานวนบุคลากร 

ทั้งส้ิน จาํนวน  ๗๗  คน   ดังตอไปนี้  

               - สํานกังานปลดั           มีบุคลากร   จํานวน  ๒๑  คน   

           - กองคลัง                 มีบุคลากร  จาํนวน  ๑๘  คน  

           - กองชาง                  มีบุคลากร   จํานวน ๑๕  คน 

           - กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  มีบุคลากร จํานวน  ๑๕  คน 

           - กองการศึกษา           มีบุคลากร  จํานวน  ๗  คน 

           - หนวยตรวจสอบภายใน   มบุีคลากร  จาํนวน  ๑ คน 
๑.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการทีส่ําคัญในระดับองคกร 
        ๑.๑. ภารกจิ   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  มีภารกจิตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ และมาตรา  ๖๗  โดยสรุป คือ  องคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา   มหีนาที่ตองทาํในเขตองคการบริหารสวนตําบลอันตรา   มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล  

ทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม   ไดแก 

                   (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และ ท่ีสาธารณะ      รวมท้ัง กําจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูล 

(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๕) สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    



๗๘ 
           มาตรา ๖๘  “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย   องคการบริหารสวนตําบลอาจจดัทํากิจการในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล”  โดยสรุป  คือ 

(๑) ใหมีน้าํเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ 

(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกฬีา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ    
       ๑.๒. วตัถุประสงค  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีวัตถปุระสงคในการปฏิบัติงานใหแกประชาชน

ในเขตพื้นที่อําเภอสอง จังหวดัพัฒนา  ดังตอไปนี้    

                  (๑)  เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ใชทรัพยากรอยาง

คุมคาสมประโยชน 

                  (๒)   ลดการทาํงานซํ้าซอน  ลดตนทุน 

                  (๓)  ใหเกิดความนาเช่ือถือทางรายงานการเงิน  การบัญชีและการคลัง 

                  (๔)   เพื่อใหมกีารปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วของ 

                  (๕)  เพื่อใหบุคลากรมีการพฒันาอุทิศตนและเวลา รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน   เพื่อผลประโยชน

ขององคกรและประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม                                                                            

๒. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร 
           อบต.อันตรา ไดวเิคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการควบคุมโดยประมวลจากสํานัก/กองดังนี ้

               ๒.๑. สํานักปลัด   
               ๒.๑.๑.สภาพแวดลอมภายใน  
             (๑) ภารกิจงานประจาํตามคําส่ังแบงงาน พบวา ฝายนโยบายและแผน  ตามคําส่ังแบงงานสํานักปลัด ที่  ๑๑๙ / 

๒๕๔๙  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙  สํานักปลัด มีภารกิจทั้งส้ิน ๔ ขอ  การปฏิบัติภารกิจของฝายนโยบายและแผน  ตามขอ  

๒  เร่ือง “การจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา” เจาหนาที่ คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึง
ขอเท็จจรงิ ความคุมคาสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณไมตรงตามความตองการของประชาชน  ทําให
ภารกิจ การจดัทําแผนพัฒนาไมบรรลุวัตถุประสงค 

             (๒) ประสิทธภิาพของบุคลากร ผูรับผิดชอบการจัดทาํแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน  

ของสํานกัปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ  ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การ

สํารวจและวเิคราะหแผน ประเมินจาก กรณีการพจิารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน
ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนในโครงการ 
เนื่องจากไมมปีระชาชนไปประกอบกิจการในตลาดชุมชนท่ีกอสราง เพราะประชาชนไมมีอาชพีทีเ่กี่ยวของ มีผู

ประกอบกิจการรายเดียว  ในที่สุดตลาดชุมชนจึงรางไมไดมีการคาขายตามวัตถปุระสงคของโครงการ ทาํให

การจายเงนิงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาเปนการประมาททําใหราชการไดรับ

ความเสียหาย และ เรียกเงนิคืน   



๗๙ 
            ๒.๑.๒. สภาพแวดลอมภายนอก 

     เปนความเส่ียง จากภัยธรรมชาติ ชวงฤดูฝน มมีรสุมพายุพัดเขาทาํใหเกิดน้ําปาไหลหลาก

และดินโคลนถลมเขามาสูพืน้ทีถ่นนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด จงึไมสามารถเดินทางปฏิบัติ

ภารกิจในพืน้ที ่และประชาชน ไดรับความเดือดรอน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก   

       ๒.๒. กองคลัง    

            ๒.๒.๑.  สภาพแวดลอมภายใน   
                    (๑)  คําสั่งแบงงาน การปฏิบัติงานดานการรับเงิน  การนําสงเงนิ พบวา มีจุดออนคือ   

นางแชม  ใจนอย   เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ๕  ปฏิบัติหนาทีท่ัง้ เจาหนาที่การเงนิ และเจาหนาที่บัญชี  

เนื่องจากกองคลัง มีปญหาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงนิการคลัง  ซึง่เปนความเสี่ยงที่เกดิ

จาก“คําสั่งแบงงาน” เปนจุดออนดานการเงนิ ของระบบการควบคุมภายใน เร่ือง  การแบงแยกหนาที่การ

ทํางาน งานสําคัญๆ ตองแบงแยกหนาทีใ่หรับผิดชอบหลายๆ คน   กรณีใหคนเดียวทาํจะทําใหเกิด “ ความ

เสี่ยง” เชน รับเงินรับเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท  อาจนาํสงลงบัญชีเพียง  ๑,๐๐๐ บาท  เปนตน                    

              (๒) ประสทิธิภาพของบุคลากรพบวา นายเสรี  อินคํา เจาหนาทีก่ารเงนิและบัญชี ๒ เปน

พนกังานที่บรรจุใหมขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการเงินการบัญชีไมมีประสบการณในงานดานการเงนิและ

บัญชีมากอน การปฏิบัติงาน “ดานการบันทึกบัญช”ี  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถบนัทึกบัญชี  ทําใหตอง

ใชบุคคลคนเดียวทาํหนาทีท่ัง้การเงินและบันทกึบัญชี  ซึ่งเปนจุดออนดานประสทิธิภาพของบุคลากร ดังนั้น  

ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการเงนิการคลงั โดยเฉพาะการบันทกึบัญชี  ทีเ่ปนงานหลัก

ขององคกรโดยดวน           

               (๓) จรยิธรรมของผูบริหารและเจาหนาที ่  ดานการจัดเก็บรายได พบวา มีระบบการควบคุม

ภายในที่ไมเพยีงพอ เปนจุดออนจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได เนื่องจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  กลาวคือ  

                  - ไมมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน   เจาหนาที่จัดเก็บรายได   นําสมดุใบเสร็จเก็บไวที่ตัวไมสงให

เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษา ไวตามระเบียบฯ   

                  - ไมมีทะเบียนคุมลูกหนี ้

                  -  ไมมีแผนการพัฒนาจัดเก็บรายไดและปฏิทินการจัดเก็บรายไดเพื่อตรวจสอบควบคุม 

                  -  ไมมีแผนที่ภาษี 

                ซึง่ เปนจุดออนดานจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ที่ตองวางแผนการปรับปรุง 

     ๒.๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก 
           (๑) สถานที่ต้ัง การประเมินความเสี่ยง   เร่ือง การเดินทาง  ไปรบัเงิน นําสงเงินที่ธนาคาร 

จํานวนเงนิทีน่าํสงมีจาํนวนมากเสนทางเปนปาเขาระยะทางหางไกล อาจถูกดักปลนกลางทาง 
 
 



๘๐ 
 

          (๒) ภัยธรรมชาติ สาธารณภยั และภัยจากการกอการราย 
                (๒.๑) ภัยธรรมชาติ  คล่ืนยักษ“สินามิ” ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย  

เพราะรายไดจากการทองเทีย่วลดหายไป และสถานท่ีพกัผอนตากอากาศ โรงแรมที่พกั รีสอรท  Home Stay  

และรานคา รานอาหาร พงัทลายเสียหายไปกับคล่ืนยักษประชาชนวางงาน ยากจน เปนภาระที่ อบต.ตองให

ความชวยเหลือ  ฉะนัน้ ในดานการจัดเก็บรายได  กองคลังตองขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บรายได จากผูประสบภัยคล่ืนยักษ “สินาม”ิ    

                    (๒.๒) ภัยจากการกอการราย เนื่องจากเขต อบต.อันตรา  มี  ๕ หมูบานอยูใกลกบัจังหวดั

ธาราที่มีภยัจากการกอการราย ผูกอการรายจึงมีความพยายามทีจ่ะทาํลายความนาเชื่อถือของประเทศไทย    

มีระเบิดและฆาประชาชนผูบริสุทธิ์รายวันไดสงผลตอขวญักําลงัใจของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ของ  

อบต.อันตรา มาก  เพราะ 

                        (๒.๒.๑) ไมมีหลกัประกันในชวีิตและทรัพยสนิของขาราชการพนักงานเจาหนาที ่ ทัง้ฝาย

ประจํา และ ฝายการเมือง ในการเดนิทางปฏิบัติหนาที่ประจําวนั 

                        (๒.๒.๒)  ไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทาง

ราชการ ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ที่อยูในสถานการณปกติ  

            (๓) ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาทีคื่อ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ การฝากเงนิการเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบวิธีการบันทึกบัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบ

คอมพิวเตอร  และระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction   เนื่องจากเจาหนาทีไ่มเขาใจไมมีประสบการณ

ในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได         

         ๒.๓. กองชาง   
             ๒.๓.๑ สภาพแวดลอมภายใน  
                    (๑)  ดานประสิทธภิาพของบุคลากร  ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร กองชาง มีบุคลากร  

จํานวน ๔ คน คือนายสชุาติ สุวรรณ   ตําแหนง วศิวกรโยธา ๖,นายเจริญ สงูเนนิ ตําแหนง วศิวกรโยธา ๕ 

นายณรงค  เจาะจง  ตําแหนง วิศวกรโยธา ๔ และนางแจมจันทร  แกวประเสริฐ พนกังานจาง ตําแหนง 

ผูชวยนายชางโยธา  ไมมวีุฒปิริญญาตรี  สาขาวิศวกร  จงึทาํใหการทาํงานดานออกแบบและควบคุมอาคาร

และงานกอสราง ไมละเอียดรอบคอบในการควบคุมงาน และการคํานวณราคากลางเปนเหตุ    ทําให สตง. มี 

ขอทักทวง คํานวณราคากลาง  และ คา FACTOR  F เกินความเปนจริง และเรยีกเงินคืน 

 
 
 
 



๘๑ 
 
   ๓. ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม 
            หนวยงานยอย  ไดปรับปรุงระบบควบคุมภายในข้ึนมาใหม  โดยมี ๓ หนวยที่ตองดําเนนิกิจกรรมการ

ควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงค คือ 

          (๑) สํานักปลัด 

          (๒) กองคลัง 

          (๓) กองชาง 

        ๓.๑.สํานักปลัด    
           ๓.๑.๑. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ   มี  ๒ กิจกรรม  คือ 
              (๑)  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา  ประเมินความเสี่ยงจาก 
                      (๑.๑) เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดมิ ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถงึขอเท็จจริงความคุมคา

สมประโยชนในการใชจายเงนิงบประมาณ ทาํแผนพฒันาไมตรงตามความตองการของประชาชน    

                (๑.๒) ผูรับผิดชอบการจัดทาํแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน  ของสํานักปลัด  องคการ

บริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยงัขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสํารวจและวิเคราะหแผน  

กรณีการพิจารณาอนุมติัโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการ ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการมีผูประกอบกิจการรายเดียว ทําใหวตัถุประสงคในการสรางศูนย

รวมการทํามาคาขาย ไมบรรลุวัตถุประสงคในการจายเงนิงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทนุ เปนเหตุให สตง. 

ทักทวงวา  อนุมัติโครงการโดยประมาท ไมวิเคราะหความสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ ทาํให

ราชการไดรับความเสียหาย และ เรียกเงนิคืน   
            (๒) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
                 การประเมินความเสี่ยง   จาก สภาพแวดลอมภายนอก ทีเ่กิดจากภัยธรรมชาติ   โดยเฉพาะ

ชวงฤดูฝน มมีรสุมพายุพัดเขาทาํใหเกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพื้นที่ถนนขาด สะพานขาด 

การคมนาคมถูกตัดขาด  ไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจและประชาชนไดรับความเดือดรอน  เปนจุดออน

หรือความเสีย่งที่มีนยัสําคัญ ที่ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมการควบคุม   
       ๓.๑.๒ กิจกรรมการควบคุม 
           (๑)  กิจกรรมการจัดทําแผนพฒันา อบต. อันตรา  กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี ้

                   (๑.๑) ต้ังกรรมการสอบสวน หาผูรับผิดชอบ นาํเงนิคืนคลังโดยเร็ว 

              (๑.๒) ปรับปรงุแผนพัฒนา อบต.ใหม ใหเปนแผนทีเ่ปนความตองการของประชาชน และเปน

แผนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวมรวมขอมูลทั่วไปใหม ขอมูลจํานวนครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก  คนชรา 

คนพิการ โรคเอดส ผูติดยาเสพติด คนไรความสามารถ สภาพแวดลอมตางๆรวบรวมขอมูลแลวมา

วิเคราะหประเมินและดําเนนิการจัดทาํ แผนมุงผลสมัฤทธิ์ โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชี้วัดวธิีการ

ติดตามประเมินผล  ประโยชนที่ อบต. ไดรับโดยรวม   



      ๘๒ 
               (๑.๓) พัฒนาบุคลากรอยางจริงจงั โดยจัดโครงการอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชียวชาญทีม่ี

ความรูความสามารถมาใหความรู ณ ทีท่าํการ อบต.อันตรา ตลอดจนสงบุคลากรเขารับการอบรมที่สถาบัน

พัฒนาบุคลากรทองถิ่นและสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จฬุาลงกรณฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ นิดา 

เปนตน 

               (๑.๔)  กระตุนประชาสมัพันธประชาชน ใหเหน็ประโยชนของการเขามารวมแสดงความคิดเห็น  

พัฒนาชุมชนของตน โดยประชาสัมพนัธ ปดประกาศ  แจกแผนพับ วิทยุชุมชน และทางหอกระจายขาวจัดเวที

ประชาคมขึน้ทุกหมูบาน โดยใชเวลาเยน็  ซึ่งเปนเวลาท่ีประชาชนวาง   

         (๒) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้

               (๒.๑) กรณีเกิดพายุลมมรสุมพัดเขามาสูพื้นที่ อบต.ทําใหนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลม ถนนขาด  

สะพานขาด  การคมนาคมถูกตัดขาดประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.อันตรา   ไดรับความเดือดรอนบานเรือนถูกนํ้าทวม  

ประชาชนไมสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ีใกลเคียงได 

              (๒.๒) ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให มีความชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติ ใหมีความ

รัดกุมและมีประสิทธิภาพ    แผนกอนเกิดภัย - แผนขณะเกิดภัย–แผนฟนฟู – ประสานแผนการใชจายเงิน ใหมีความ

คลองตัว ทันเหตุการณ ในการชวยเหลือประชาชน                            

              (๒.๓)  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่อยูเวรระวังเหต ุและรับเร่ืองรองทุกขจากประชาชนกรณีเกิด

เหตุการณ/ภัยพิบัติตางๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

              (๒.๔)   ประชาสัมพนัธและเรงจัดการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมและ

คัดเลือกประชาชน ๒ คน / หมูบาน เพื่อปฏิบติัหนาท่ีอาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตามสถานการณ 

ตรวจวัดระดับนํ้าปริมาณฝน    

              (๒.๕) ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัยอาํเภอจังหวัดและหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อปท.

ใกลเคียง รวมท้ังประสานกํานัน ผูใหญบานเพื่อการแจงเตือนประชาชนไดทนัทีเมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้น ทาง 

หอกระจายขาวหรือไซเรนแบบมือหมุน ไดอยางทันที    เมือ่คาดวา จะเกิดนํ้าปาไหลหลาก  เพื่อใหประชาชนในหมูบาน

อพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยตามแผนท่ีกําหนดไว  เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักสามารถชวยเหลือตนเองไดเมื่อ

เกิดเหตุการณขึ้น 

          (๓) กรณีบุคลากรขาดความรู/ทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั/ภัยธรรมชาติ     
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา กาํหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม  ดังนี ้

                 (๓.๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครปองกนัภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รอยละ

๒ ของจํานวนประชากร เพื่อเปนกาํลังหลักในหมูบาน/ตําบลในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนไดทันที   เมื่อ

มีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพื้นที ่

                 (๓.๒) พัฒนาเจาหนาทีโ่ดยไปฝกอบรมสมัมนาอยางตอเนื่อง  และฝกปฏิบัติวิธีชวยเหลือ

ประชาชน เพือ่ใหเกิดความรูความชํานาญ รวมทัง้การตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตาง ๆ 

                 (๓.๓)  ดําเนินการตามมาตรการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทย ไดส่ังการ

ไวแลวทัง้ในระยะกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด  



๘๓ 
      ๓.๒. กองคลัง    
         ๓.๒.๑. ความเสีย่งที่มีนัยสําคัญ  มีความเส่ียงที่มีนยัสําคัญ ๔  กิจกรรม  ดังนี ้

               (๑)  “ กิจกรรมดานการรับเงนิและการนําสงเงิน” เกิดจาก  

                   (๑.๑)   เปนความเส่ียงที่เกดิจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ของระบบการควบคุมภายใน ในเร่ือง

การแบงแยกหนาที่การทํางานจากคําสัง่แบงงาน ที่ใหบุคคลคนเดียวทาํงานสําคัญ ๆ ต้ังแตตน จนจบ

กระบวนงาน  ในกรณีนี ้นางแชม ใจนอย อาจยักยอกเงินไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว  

                    (๑.๒)  เปนความเส่ียงทีเ่กิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” คือ สถานที่ต้ัง การเดินทาง   

ไปรับเงิน นาํสงเงนิทีธ่นาคาร ซึ่งเงินที่นาํสงมีจํานวนมาก  เสนทางเปนปาเขา  ระยะทางหางไกล อาจถกูดัก

ปลนกลางทาง  

               ประเด็นความเสี่ยง ทั้ง ๒ กรณ ี คือ คําสั่งแบงงาน และสถานท่ีต้ัง  เปนจุดออนของ  

“ กิจกรรมดานการรับเงินและการนาํสงเงนิ”    

              (๒) “กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได”เปนความเส่ียง จากภัยธรรมชาติคล่ืนยักษ “สินามิ” ทาํให  

ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย     

            (๓) “กิจกรรมสรางขวัญกาํลังใจใหแกผูปฏบัิติงานในพืน้ที่พิเศษ” เปนความเส่ียงจากภัยการกอ

การราย เปนจุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนกังานเจาหนาที่  เนื่องจากไมมีหลักประกันในชีวิตและ

ทรัพยสิน  ไมมีขอยกเวนพเิศษ ทัง้ที่อยูในพื้นที่อันตราย  

  (๔) “กิจกรรมดานการพฒันาบุคลากร”  เปนความเส่ียงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ

บุคลากร  

     (๔.๑) ความเส่ียง ดานประสิทธิภาพบุคลากร อบต.อันตราขาดเจาหนาที่ผูทีม่ีความรูความสามารถ

ดานการเงนิ การบัญชี โดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญช”ี  

     (๔.๒) ความเส่ียง จากเจาหนาที่จัดเกบ็รายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ                         

     (๔.๓) ความเส่ียง จากการขาดเจาหนาที่ ที่มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง

ตามระบบ E – Auction  

     ประเด็นความเสี่ยง ทัง้ ๓ กรณ ี ขางตน เปนจุดออนเปนความเส่ียงดานประสิทธิภาพและ

จริยธรรมของบุคลากร  เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน  จงึไม

สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายฯ   ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได  ซึ่งตองกําหนดกจิกรรม

ควบคุม คือ “กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร”   เพือ่อบรมพัฒนาสงเสริมใหความรู การศึกษาดูงานรวมทัง้

การฝกปฏิบัติธรรม เขาวัดฟงธรรมตามโครงการของนายก อบต. 
         ๓.๒.๒. กิจกรรมการควบคุม 
                     การประเมนิความเส่ียง มีความเสี่ยงท่ีมีนัยสาํคัญ มีจาํนวน ๔ กิจกรรม ซึ่งตองกาํหนด

แผนการปรับปรุง หรือ “บริหารความเส่ียง” โดยกําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้



๘๔ 
 

      (๑) กิจกรรมการควบคุมดานการรบัเงินและการนําสงเงิน 
            (๑.๑) กรณเีจาหนาที่ยักยอกเงิน  
                 (๑.๑.๑) ออกคําส่ังพิจารณาลงโทษทางวินยัผูกระทําความผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็วและดําเนนิการ

ทางวนิัย  ทางแพง  ทางอาญา รีบนาํเงนิสวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป 

                (๑.๑.๒) แบงแยกหนาที่ใหเจาหนาที่รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆเดียว

ทํางานดานการเงินทุกเร่ือง จนหมดสิ้นกระบวนการและเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ ของขอมูลตัวเลข สามารถ

สอบทาน/ตรวจสอบซ่ึงกนัและกัน ระหวางดานการเงินและการบันทกึบัญชีได   
         (๑.๒) กรณีปลนกลางทาง    
                          เสนอขอปญหาและความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงินที่ธนาคาร    

โดยเสนอผูบริหารทองถิน่ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจรวมเดินทางควบคุมเงนิ และขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัล

ใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่รวมเดินทางควบคุมเงนิในแตละคร้ัง 
     (๒) กิจกรรมการควบคุมดานการจดัเก็บรายได    
             ความเส่ียง จากภัยธรรมชาติ คล่ืนยักษ “สินาม”ิ ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย  

กําหนดกิจกรรมการควบคุม โดย 

              (๒.๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บ

รายได จากผูสบประสบภัยคล่ืนยักษ “สินาม”ิ    

              (๒.๒) ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธ 

ถึงความปลอดภัย และเคร่ืองเตือนภัย ที ่อบต. กาํลังดําเนนิการติดต้ัง 

       (๓) กจิกรรมการควบคุมสรางขวญักําลงัใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ที่พเิศษ เปนเร่ืองขวัญกาํลังใจ 

ซึ่งมีความละเอียดออน และเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตองกําหนดแผนการควบคุม ดังนี้            

             (๓.๑) ใหพนักงานเจาหนาที่และพนกังานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครใจทีจ่ะทาํงานใน

พื้นที่ ผูไมสมคัรใจใหโอนยายไปดํารงตําแหนงที่อ่ืนได 

                (๓.๒) ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายในพ้ืนที่

พิเศษที่มีปญหาการกอการราย คือ  
                   (๓.๒.๑)  ขอยกเวน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบกิจายเงิน  การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอทําความตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไว

หนวยงาน  ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  สวนท่ีเกินใหนําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ท่ีสถานีตํารวจท่ีใกลท่ีสุด และให

นําฝากธนาคารทุกเดือน  ท้ังน้ีใหปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ

และก่ิงอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของกระทรวงการคลัง  โดยอนุโลม    

               (๓.๒.๒) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction การจัดซือ้จัดจางไมตองนําระบบ E – 

Auction มาใชบังคับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุท่ีใชอยูในปจจบุนั ตอไป  ท้ังน้ี 

ใหอยูในดุลพนิิจของผูวาราชการจังหวดัดําเนินการตามสถานการณและความเหมาะสม   
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                   (๓.๓) ขอทาํความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ขอมีเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับเจาหนาทีแ่ละ 

พนกังานประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

                   (๓.๔)  เสนอขอใหทางราชการมีเงนิประกนัชีวิตพิเศษ กรณีถึงแกชีวิตหรือพิการทพุลภาพ ในขณะ

ปฏิบัติราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี การไปรับเงิน-สงเงนิ  ขณะประชุมกบัชาวบาน หรือขณะสูรบกับ

ผูกอการราย ฯลฯ เพื่อเปนทุนพิเศษในการเล้ียงดู บิดามารดา ภรรยาและบุตร ไมหวงหนาพะวงหลัง ซึง่เปน

ขวัญกําลังใจทําใหพนักงานเจาหนาที ่ มีกาํลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจราชการใหเกิดประสิทธภิาพและบรรลุผล

ในการตอสูชวงชิงประชาชนและเอาชนะผูกอการราย แมนเสียชีวิตก็เปนการรับใชชาติ และบุคคลใน

ครอบครัวก็อยูอยางมีเกียรติมีศักด์ิศรี 

                  (๓.๕) ต้ังเงนิงบประมาณสําหรับฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหมีทกัษะ 
จิตวิทยา และความสามารถ การปฏบัิติราชการท่ีสรางความพอใจและยอมรับเชื่อถือจากประชาชน
และฝกอบรม ฝกปฏิบัติวิธีการการตอสู การตัดสนิใจกรณีในชวงวิกฤต วิธกีารดูแลรักษาทรัพยสินของทาง

ราชการ การดแูลรักษาความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัวเพื่อนรวมงานและการเขาถึงประชาชนในพื้นที ่
           (๔)  กจิกรรมการควบคุมดานการพัฒนาบุคลากร  

     (๔.๑) ความเสีย่ง ดานประสิทธิภาพบุคลากร ขาดผูที่มีความรูความสามารถ “ดานการบันทึก

บัญชี “ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้  

                         (๔.๑.๑)   สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี    ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ 

รวมทัง้โครงการฝกอบรมทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจัด 

                         (๔.๑.๒)   ใหเจาหนาที่บัญชีประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนๆ  ในเขตจังหวัด

พัฒนา  เชน องคการบริหารสวนตําบล อ่ืน  เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่กลุมงานการเงิน

บัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานทองถิน่จังหวัด เพื่อขอคําช้ีแจงแนะนําในเร่ืองวิธบัีนทกึบัญชี โดยให

เจาหนาที่ไปสอบถาม/เรียนรู วิธกีารบันทึกบัญชี  เพื่อสามารถปดบัญชไีดถูกตองเรียบรอย 

                                 (๔.๑.๓)   การดําเนินการตามขอ (๔.๑.๑) และ (๔.๑.๒)ใหผูอํานวยการกองคลงั หัวหนาฝาย

การเงนิ และหัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทกึบัญชี ชี้แจงแนะนําวิธีบันทกึบัญชี กาํกับดูแล

อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริง  

       (๔.๒) ความเสี่ยง ดานจริยธรรมของเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได   เปนความเส่ียง จากเจาหนาที่

จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กาํหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้  

                        (๔.๒.๑) จดัทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กาํหนดใหมีผูเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน  กรณี

จายสมุดใบเสร็จใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บรายได  ตองมีการเซ็นรับ เซ็นจาย สมุดใบเสร็จเลมที่ใด เลขที่ใด ถึง 

เลขที่ใดในการไปจัดเก็บและเมื่อส้ินวันตองนาํเงนิรายไดที่จัดเก็บนําสงเจาหนาที่การเงิน โดยถือเปนเร่ืองสําคัญ

ที่สมุดใบเสร็จตองเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่การเงนิ ในวันรุงข้ึนหรือกรณีตองดําเนนิการจัดเก็บอีกจึงมาขอเบิก

สมุดใบเสร็จไปดําเนนิจัดเกบ็อีกตอไป 



 

๘๖ 
                         

               (๔.๒.๒) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ เพื่อควบคุมจํานวนลูกหนี้ สถานภาพของลูกหนี้ การ

ติดตามจัดเกบ็ การติดตามทวงหนี้ และตรวจสอบกรณีลูกหนี้คางชําระ เร่ืองอายุความเรียกรอง เพื่อนาํเร่ืองข้ึน

สูศาลไมใหขาดอายุความ   

                           (๔.๒.๓) แบงแยกหนาที่เจาหนาที่จดัเก็บรายได ใหชัดเจน กรณีบุคลใดไมอยูหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหมีการมอบหมายงานจัดเก็บ เสนอผูอํานวยการกองคลังทราบ โดยเสนอผานหัวหนาฝาย

จัดเก็บรายได 

                          (๔.๒.๔) สรางขวัญกาํลังใจ จูงใจบุคลากร โดยต้ังเปาหมายการจัดเก็บรายได ใหทะลุ

เปาหมาย ใหเล่ือนเงนิเดือน ๒ ข้ัน ใหโบนสัพิเศษจากคนอ่ืนๆ เปนตน                                

     (๔.๓) ความเสีย่งในการจัดซ้ือจัดจางตามระบบ E – Auction จากระเบียบกฎหมายใหม 

กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้

                   (๔.๓.๑) จัดสงเจาหนาที่ผูเกีย่วของไปศึกษาอบรมวิธีการจัดซ้ือจัดจางตามระบบ E – 

Auction  ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ รวมทั้งการฝกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่เปนผูจัด 

                          (๔.๓.๒) ใหเจาหนาที่พสัดุประสานกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนๆ ในเขตจังหวัด พฒันา  

เชน องคการบริหารสวนตําบล อ่ืน  เทศบาล   องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่ของสํานักงานทองถิน่

จังหวัด เพื่อขอคําช้ีแจงแนะนําและลงมือปฏิบัติเพื่อใหพบปญหาและเกิดความเขาใจในการปฏิบัติ 

                                    (๔.๓.๓) ขอทําความตกลงกับผูวาราชการจงัหวัดขอยกเวนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง

ตามระบบ E – Auction เนื่องจากเปนพืน้ที่เส่ียงภัย 

           ๓.๓. กองชาง    
                 ๓.๓.๑. ความเสี่ยงทีมี่นัยสาํคัญ จุดออนที่เปนความเส่ียงที่มีนยัสําคัญ เปน กิจกรรมดานการ

ออกแบบและควบคุมอาคาร ซึ่งตองมากําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
                    ๓.๓.๒. กิจกรรมการควบคุม     

                   (๑) ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย  จํานวน

เงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

                               (๒) สรรหาบุคลากรที่ม ีวฒุิปริญญาตรีดานวิศวกรโยธา 

                       (๓) กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงานการ

ควบคุมงานใหขอความรวมมือจาก กรมโยธาธิการ  กรมชลประทาน   อบจ. หรือ หนวยงานอ่ืนทีม่ีชาง

ผูเชี่ยวชาญ มาชวยในการออกแบบคํานวณราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน  

                       (๔) พัฒนาบุคลากร  โดยสงเจาหนาที่ของกองชาง ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน 

อบต.ในเขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติ 

ใหไดผลอยางจริงจัง โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทนัโลกทนัเหตุการณ 



๘๗ 
 
๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร   
        องคการบริหารสวนตําบลอันตรา นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการควบคุมภายใน    ตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน  ดังตอไปนี้             
       ๔.๑. สาํนักปลัด     
             ๔.๑.๑ สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการ

ติดตามขอมูลขาวสารเฝาระวัง   ระวงัภัย   ลวงหนา   กอนเกิดเหตุประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผน

พับ วิทยุทองถิน่ หอกระจายขาว รวมทัง้ไซเรนแบบมือหมุน  เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลและภัยตางๆ  ทันการณ 
                ๔.๑.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสํานกัปลดั 
                  (๑)  การประสานงานภายในสํานักปลัด  และทุกกอง ของ อบต.อันตรา โดยเฉพาะกองคลัง เพื่อ

ประสานดานการเบิกจายคาใชจายในการชวยเหลอืประชาชน ตามแผนการใชจายเงินปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย  เพือ่ใหการเบิกจายเงินชวยเหลือประชาชนทันทวงที รวมทั้งการต้ังงบประมาณตาม

โครงการฝกอบรมประชาชนตามโครงการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

             (๒) การประสานงานภายนอก  ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ เชน อําเภอ 

จังหวัด และหนวยปองกนับรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกลเคียง การประสานกํานนั  ผูใหญบาน รวมทั้ง

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยตางๆ ตลอดจนแจง

ประชาชนเขามารับการฝกอบรมเพื่อสามารถชวยเหลือตนเอง ในการดูแลรักษาชีวิตและทรัพยสิน    

       ๔.๒. กองคลัง         
              ๔.๒.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบรหิารและการปฏิบัติราชการ     เพื่อมาชวยในการ

ติดตามขอมูลขาวสารระเบียบ หนังสือส่ังการ  โดยไมตองรอรับหนงัสือส่ังการที่มาตามระบบธุรการซ่ึงสวนมาก

ลาชาไมทันการ  เชน  การดึงขอมูลคําแนะนําการจัดวางระบบควบคุมภายในมาศึกษาและจัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน 

           ๔.๒.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองคลัง   

                    การติดตอประสานงานภายใน อบต.อันตราแตงต้ังพนักงานขาราชการเปนกรรมการ

เกี่ยวกับการเงนิ การคลัง  เชน   เปนกรรมการรับเงนิ-นาํสงเงนิ กรรมการเก็บรักษาเงนิ การประสานผูมีสิทธ ิ

รับเงิน มารับเงินตามกาํหนด ประสานสาํนักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

ในการประชาสัมพันธ ถึงความปลอดภัย และเคร่ืองเตือนภัย ที่ อบต.กําลังดําเนนิการติดต้ังเพื่อประชาสัมพนัธ

ใหนักทองเทีย่วเขามาทองเทีย่วเหมือนเดิม เพื่อจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน  การแจงใหบุคลากรภายในอบต.ทราบถึง

ระเบียบ กฎหมาย การเงินการคลังที่เปล่ียนแปลงใหม  การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญที่ สํานัก/กอง ขอเบิก 

จาย การทักทวงการที่สํานกั / กอง ไมปฏิบัติตามระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ การรายงานผูบริหารถงึ

วงเงินคงเหลือของ อบต.อันตรา เปนตน 

 



๘๘ 
 

๕. วิธกีารติดตามประเมินผล 
        องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  ปรับปรุงแบบสอบทานและการรายงานตางๆ  เปนเคร่ืองมือในการ

ติดตามประเมินผล  เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกาํหนดใหคณะทํางานในการติดตาม

ประเมินผลของสํานกัปลดั กองคลัง และกองชาง ติดตามประเมินผลแลว รายงานผลดําเนินการตอปลัด 

อบต., ผูอํานวยการกองทกุกอง ทุกวนัที่ ๒๘ ของเดือน  เพื่อปลัด อบต.และผูอํานวยการกองทุกกอง ของ อบต.

อันตรา   จะรายงานในที่ประชุม อบต. เปนประจําทกุเดือน (  ตามคําส่ังที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม

ภายใน อบต.อันตรา กาํหนด)  รวมทั้ง จัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ

ทุกสํานัก/กอง แลวเสนอ นายก อบต.อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนสิ้นสดุไตรมาสทุกไตรมาส  เพื่อรายงานผล

ความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.อันตราตอไป 

๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล 
             ตามคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

อําเภอสอง  จงัหวัดพัฒนา 

             นายโอภาส   ชัยนาม             ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                        เปน   หวัหนา 

          นางสาวสุดใจ   แสนสวย        ผูอํานวยการกองคลัง                               เปน   ผูชวย 

             นายเจริญ    ธรรมะ               ผูอํานวยการกองชาง                                      เปน   ผูชวย 

             นางสุกัญญา   ฉายงาม         ผูอํานวยการกองการศึกษา                             เปน   ผูชวย 

             นางนีรนุช  นามดี                  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   เปน   ผูชวย 

             นายเดชา  โชคชวย                หัวหนาสํานักปลัด                                          เปน  เลขานกุาร 

             นายมารุต  สุดสงวน               เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖           เปน  ผูชวยเลขานุการ 

             นายวิเชียร  เข้ียวแกว             นติิกร ๕                                                        เปน  ผูชวยเลขานุการ 

 

 

                                                            ชื่อผูรายงาน....นายชัชวาลย  ยาวิชัย…….. 

                                                     ตําแหนง….นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา…. 

                                                                             วันที่.. ..๓๐….มีนาคม… ๒๕๕๐…. 

 

 

 



๘๙ 
      แบบ ค.๔ 

ชื่อหนวยงาน...........องคการบริหารสวนตําบลอันตรา....... 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐ งวด ณ  วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐     

 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๑.สํานักปลัด 
งวดวันที่ ๑ ตค.๔๙ – ๑๔ มีค. ๕๐ 
  กิจกรรม   การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    
  วัตถุประสงค  เพื่อใหแผนการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

และภัยธรรมชาติ  และภัยตางๆ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติได
จริง ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงท ีการปฏิบัติภารกิจปองกัน

บรรเทาภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย  

 

ความเสี่ยง 

(๑)  น้ําทวมไหลแรง ประชาชน

เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร 

(๒)  อบต. เงินสํารองจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชน ไมเพียงพอ 
ปจจัยเสี่ยง 
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน  

(๒) อบต. ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้

ไวไมเพียงพอ และเปนระยะตน

ปงบประมาณ จึงไมอาจโอนเงิน 

สวนใดสวนหนึ่งมาเพิ่มจายได 

 

(๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจความ

เสียหาย   ประชาชนเสียชีวิตกี่คน 

สูญหายกี่คน     อยูในพื้นที่ตัดขาด

อดอยากกี่คน และในพื้นที่ที่สามารถ

ติดตอสื่อสารไดกี่คน  เพื่อสํารวจ

วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด 

     - ชวยทําศพ   ซอมแซมบาน

ประชาชน นําไปซื้อเครื่องอุปโภค

บริโภคชวยเหลือประชาชน 

รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามัน

เชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

เจาหนาที่ และเบี้ยเลี้ยง อปพร. 

(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน

งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่องเขาสภา

ขอจายขาดเงินสะสม 

    

      ๓๐ วัน 

๑๕ มีค. ๒๕๕๐  
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานัก 

  ปลัด 

- เจาหนาที่ 

  วิเคราะห 

  นโยบายและ 

  แผน 

การติดตามประเมินผล พบวา 

- กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

อบต.อันตรา มีการควบคุมที่

เพียงพอแลว ไมมีจุดออนหรือ

ความเสี่ยง  แตกิจกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  พบจุดออน  ผลดําเนินการ

ติดตามระบบควบคุมภายใน  

ปรากฎวา 

-  มีราษฎรเสียชีวิต  ๓ คน 

-  บานเรือนประชาชนเสียหาย

จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน 

-  ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภค

ไปชวยเหลือประชาชน  ๕๐ คน 

-  คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

เจาหนาที่   และ อปพร. 

จํานวน  ๕๐ คน 



 

                                                                                           ๙๐                                                                         แบบ ค.๔.  (ตอ) 

 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   
 

  
 

(๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเนือ่งจากเงนิสะสม
ของ อบต. มีไมเพียงพอ 
    (๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย

แสดงเหตุผลและความจําเปน 

รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจความ

เสียหาย ในการซอมแซมบานพัก 

และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแก

ผูประสบภัยในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ 

บาท 

     (๓.๒) ในระยะพื้นฟ ู จากกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับ

เปนคาใชจายในการสรางที่พักให

ประชาชน จํานวน ๑๐ หลังคาเรือน 

ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

     นําเสนอ นายกฯ ขอรับการ

สนับสนุน 

(๑) คาซอมแซมบานพักคา 

 สรางที่อยูชั่วคราวขอรับการ

สนับสนุน จากกรมปองกันฯ

จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

(๒) ขอรับเงินอุดหนุน จาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

เปนคาใชจายในการสรางที่พัก

ใหประชาชน   จํานวน 

 ๑๐ หลังคาเรือน    ในวงเงิน 

 ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                                                                                                                                                                
 
 

 



๙๑ 
                                                               ชื่อหนวยงาน  องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                          แบบ ค. ๔ (ตอ) 

                                                                      แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐  

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๒. กองคลัง 
๒.๑. กิจกรรม ดานการรับเงนิและ
การนําสงเงนิ 
       วัตถุประสงค 
        เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน 

ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน นํา
จํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้งสง
ลงบัญชีครบถวน และนําเงินฝาก

ธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม

ระเบียบ ฯ 

 
     ระยะทางหางไกล เสนทางเปน

ปาเขา และมีภัยจากการกอการราย 
และผูวาราชการจังหวัด ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา 

 
   ยืนยันขอทําความตกลง กับ 
ผูวาราชการจงัหวัด  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  

การเบิกจายเงิน ฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 
    (๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่

สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด   

     (๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ก็บ

รักษาไวที่สถานีตํารวจ ไปฝาก 
ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด 
   (๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ในหนาที่ของอําเภอ และกิ่ง
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  ของ

กระทรวงการคลัง   โดยอนุโลม  

 
๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 

 
- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย

การเงิน 

 
การติดตามประเมินผล ใช
แบบสอบทานนํามาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับ ขอเท็จจริง 

(๑) กรณีเจาหนาที่ยักยอก

เงิน ดําเนินการตั้งกรรมการ

สอบสวนไลออกผูกระทําผิด วา

กลาวตักเตือน ลงโทษภาคทัณฑ 

ผูบังคับบัญชา รวมทั้งใชนําเงิน

ในสวนที่ขาดคืนคลังแลว 
(๓) มีกําลังเจาหนาที่ตํารวจ 
ควบคุมเงินรวมกับกรรมการรับ

เงิน กรรมการนําสงเงินทุกครั้ง 

 (๓) ติดตอสื่อสาร โทรศัพท 

โทรสาร และหนังสือ สอบถาม

ไปที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด  

ติดตามประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง 



๙๒                                                               
                                                             ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                                              แบบ ค. ๔ (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

 ๒.๒. กิจกรรม ดานการจัดเกบ็
รายได 

        วัตถุประสงค 
         เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ

รายได มีประสิทธิภาพเปนไปตาม

แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกตอง

ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นําเงนิ
รายไดที่จัดเกบ็สงลงบัญชี
ครบถวน  จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น   

๑๕ %  ตามเปาหมาย ตามนโยบาย

ของ นายก. อบต. 

 

(๑)  ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ 

“สินามิ”เนื่องจากเกิดแผนดนิไหว 
ที่ประเทศอินโดนีเซีย บอย 
(๒)  ความเสี่ยง ไมมีนักทองเทีย่ว
เขามาทองเที่ยว 
(๓) เครื่องเตือนภัยยังไมได
มาตรฐาน 

(๑) ขอทําความตกลง  

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม

จัดเก็บรายได จากผูประกอบการ

ที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สินามิ”  ซึ่ง
อยูในระยะฟนฟู และปจจุบันยัง
ไมมีนักทองเทีย่วเขามาทองเที่ยว  
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. 

เพื่อไดประสานกับ ”การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว  และ
เครื่องเตือนภยั   กําลังดําเนินการ
ติดตั้ง และมีเจาหนาทีเ่ทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม เจาหนาที่ 
และประชาชน อพยพขณะเกิดภัย 

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 
- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย     

การเงิน 

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน 
เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ 

สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด  สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดย

ดําเนินการ ติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่อง และรายงานผล
ดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
และ นายก อบต.ทราบ ผล
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

 

 



๙๓ 
                                                               ชื่อหนวยงาน    องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                                 แบบ ค. ๔  (ตอ) 

                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๒.๓ กิจกรรม 
      การสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ 
       วัตถุประสงค  
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ใหแก

พนักงานเจาหนาที่ ใหมีพลังกาย

และพลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ

ราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการไมสงบ  
  

 

 

(๑)  ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด  เผา ปลน  ฆา ประชาชน
ผูบริสุทธิ์ เปนรายวัน 

(๒)  พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมมีหลัก 
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต 
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว 

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณี
ไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค 
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง 

กับกระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ

เงินทนุพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา 

มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร 
เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่
ไดรับการชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.

สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย

หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  
   

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 
- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย

การเงนิ 

ติดตามประเมินผล  และรายงานให
ผูบังคับบัญชา และ นายก อบต.
ทราบทุกระยะ  
ผลดําเนินการ   ดังนี้ 

(๑) เจาหนาที่ขอยายออกนอก 

พื้นที่ ดําเนินการใหตามประสงคและ

ยายบุคคลที่สมัครใจมาแทน 

(๒) เรื่อง ขอยกเวนระเบียบฯ 

   - การขอตกลง ขอมีวงเงินเก็บรักษา 

นําไปรวมกับ “กิจกรรมการรับเงินและ

การนําสงเงิน”  

 - เรื่อง การจัดซื้อจัดจางในระบบ E – 

Auction สงเรื่องให สํานักปลัด 

เจาของเรื่องไปดําเนินการ 

(๓)  การขอใหทางราชการ ทํา 

กรมธรรมประกันชีวิตเพื่อเปน

หลักประกันใหตนเองและครอบครัว 

ไดรับแจงวา ไมมีบริษัท เอกชน

รับประกันชีวิต กรณีไดรับอันตราย

จากภัยการกอการราย 



๙๔ 
                                                                ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                                              แบบ ค. ๔ (ตอ) 
                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   

 

         (๔) กรณีขอเงินเพิ่มพิเศษ 
สําหรับพนักงาน เพิ่มสองเทา 
จากอัตราในระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่ม

พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับ

คําตอบวาไมมีระเบียบ
ดังกลาว   
   กองคลัง จึงไดวางแผนการ
ควบคุมใหมโดยขอทําความ 

ตกลงกรณีเปนทุนพิเศษ
นอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.

สงเคราะหขาราชการผูไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ

เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

 
 



๙๕ 
                                                               ชื่อหนวยงาน    องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                          แบบ ค. ๔  (ตอ) 

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๒.๔.  กิจกรรม  ดานการพัฒนา
บุคลากร   
     วัตถุประสงค 
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู

ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย ฯ ของทางราชการ สามารถ

บันทึกบัญชี  มีความ สามารถ

จัดการ ระบบ E – Auction และ

การจัดการระบบการจัดเก็บรายได 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
 

 (๑) เจาหนาที่ไมสามารถบันทึก
บัญชีไดลงตัว  
(๒) การจัดซื้อจัดจางดวยระบบ E 
– Auction มีปญหายุงยาก 
(๓) ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บรายได 
สูญหาย   
 

 (๑)  จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.กง.บช. 
อยางจริงจงั  โดยจัดหลักสตูรให
สอดคลองกับการทํางานและใชปฏิบัติ
ไดจรงิ คัดสรรวทิยากรที่มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการนําเสนอและ
ความสามารถในการถายทอดใหความรู 
(๒) ดานการบันทกึบัญชี 

        (๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา 

อบรมวิธีบันทึกบัญช ีตามสถาบัน 

การศึกษาอบรมตาง ๆ และ เดินทางไป

ราชการ ขอคํา แนะนําในเรื่องวธิีบันทึก

บัญชี จาก อปท. อื่น ๆ  และจากกลุม 

การเงิน ฯ ของจังหวัด 

       (๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง 

หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญช ีซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทึก

บัญชี  กํากับดูแลแนะนําวิธีบันทึกบัญชี 

อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและ

ลงมือปฏิบัติ 

๖๐ วัน 

๒๘ ก.พ.๒๕๕๐ 

- ผอ.กองคลัง 

- หัวหนาฝาย

การเงิน 

ติดตามประเมินผล  และรายงานให  
นายก อบต.ทราบ ทุกระยะดําเนินการ   

ดังนี้ 

(๑)  การดําเนินจดัโครงการศึกษา

อบรม จนท.กง.บช. และเจาหนาที่พัสดุ 

ไดผลดีมาก ผูเขารับการฝกอบรม มี

ความรูความเขาใจ และตั้งใจปฏิบัติ

ราชการเปนอยางดี คุมคาตอการ
ลงทุน 
(๒) ดานการบันทกึบัญชีเจาหนาที่
ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี   และ 

เดินทางไปราชการ ขอคํา แนะนําใน

เรื่องวิธีบันทึกบัญชี จาก อปท.อื่น ๆ   

ตลอดจน ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี    กํากับดูแลแนะนําวธิีบันทกึ
บัญชี อยางใกลชิด ทําใหเจาหนาที่

สามารถบันทึกบัญชีได 
 

 



๙๖ 
                                                                     ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                            แบบ ค. ๔ (ตอ)                      

                                                                      แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๐   งวด  ณ  วันที ่๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

   

 

   (๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได 
      (๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน  

หาผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จ
จัดเก็บรายไดสูญหาย   
      (๓.๒) กําหนดมาตรการการ

ควบคุม ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงิน
รายไดพรอมใบเสร็จรับเงิน  สง
ใหเจาหนาที่การเงินทุกวัน และให

เจาหนาการเงินหรือผูไดรับมอบ 

หมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จไว  

     (๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน  จัดทําทะเบียนคุม

ลูกหนี ้  จัดทําปฏิทินการจัดเก็บ

รายได เพื่อตรวจสอบควบคุม การ

ดําเนิน งาน และ จัดทําแผนทีภ่าษี 

    ( ๓) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได 
     ตั้งกรรมการสอบสวน  ไล

ออก นายยุทธ คงมิ่ง เจาหนาที่   
ที่นําใบเสร็จจัดเก็บรายได ไป
จัดเก็บแลวไมสงเงิน   
      กําหนดมาตรการ ควบคุม 
เกิดประสิทธิผล ดังนี้ 

   -  ให เก็บรักษาสมุดใบเสร็จ 

ไวตามระเบียบฯ   รวมทั้ง

ดําเนินการจัดทํา ทะเบียนคุม

ใบเสร็จรับเงิน   การจัดทํา 

ทะเบียนคุมลูกหนี้   และการ   

จัดทําแผนที่ภาษี 

 



                                                                                        ๙๗                                                            แบบ ค .๔ (ตอ) 

                                                                 ชือ่หนวยงาน…... องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ……..                                                                 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร             

งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐ งวด ณ  วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน   ๒๕๕๐  

วัตถุประสงคของการควบคุม 
จุจุดออนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรบัปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

๓.กองชาง 
   กิจกรรม  ดานการออกแบบ
และควบคุมอาคาร   
   วัตถุประสงค 
    เพื่อใหการสํารวจ  การออกแบบ  

การเขียนแบบโครงการกอสรางตางๆ  

การประมาณราคากลาง ถูกตอง

ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคับ มติ ครม.  และหนังสือสั่ง

การตางๆ                                       

 

                ไมมี 
 

                ไมมี 

 

 

ไมมี  

 

- ผูอํานวยการ

กองชาง 

-  หัวหนาฝาย

ออกแบบและ

ควบคุมงาน 

การติดตามประเมินผลเรื่องนี้ 

  (๑) คณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นวาใหเรียกเงินคืนจาก
คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ทั้ง ๔ คนๆ ละเทากัน คือ
คนละ ๑๖,๐๐๐ บาท 
   (๒) เจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงค  
ไมมีจุดออนหรอืมีความเสี่ยง 
เนื่องจากไดรับการอบรมพัฒนา 

อยางตอเนื่อง  

 สรุป กิจกรรมการออกแบบและ

ควบคุมงาน ไมมีความเสี่ยงที่เปน

นัยสําคัญ  

                                                                                                                                               ชื่อผูรายงาน…....นายชัชวาลย    ยาวิชัย…… 

                                                                                                                                       ตําแหนง......องคการบริหารสวนตําบลอันตรา........... 

                                                                                                                                                วนัที่  ๓๐ มนีาคม  ๒๕๕๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก -๑ 
 

 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
----------------- 

โดยที่สมควรกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางใน 

การจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   อันจะสงผลใหเกดิ 

ประโยชนสูงสุดในการดําเนนิงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค)  แหงพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว 

ดังตอไปนี้ 

                     ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                     ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

                     ขอ ๓  ในระเบียบนี ้

                     “หนวยรบัตรวจ”  หมายความวา 

                        (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่รียกช่ืออยางอ่ืนที่มฐีานะเปน กระทรวง ทบวง หรือ กรม 

                       (๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

                       (๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น  

                       (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธกีารงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

                       (๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ   

                       (๖) หนวยงานท่ีไดรับเงนิอุดหนนุหรือกิจการที่ไดรับเงนิ หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจ

ตาม  (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)   

                       (๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกจิการที่ไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

                       “หนวยงานของราชการสวนทองถิน่” หมายความวา   องคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล  

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดต้ังข้ึน 

 



ก -๒ 
 

                 “ผูกํากับดูแล”  หมายความวา   บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ 

บังคับบัญชา   ผูรับตรวจ หรือ หนวยรับตรวจ 

              “ผูรับตรวจ”     หมายความวา    หัวหนาสวนราชการ   หวัหนาหนวยงาน หรือ ผูบริหารระดับสูง  

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

                  “ฝายบริหาร”  หมายความวา  ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทกุระดับของหนวยรับตรวจ 

                   “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 

หรือดํารงตําแหนงอ่ืนทีท่ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

                  “การควบคุมภายใน”  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล  ฝายบริหารและ

บุคลากรของหนวยรับตรวจจดัใหมีข้ึน  เพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวย 

รับตรวจจะบรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการดําเนนิงาน   

ซึ่งรวมถงึการทุจริตในหนวยรับตรวจ  ดานความเช่ือถือไดของการรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติ                

ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

                  ขอ ๔   ใหผูกํากับดูแล  และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน 

ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถปุระสงคของการควบคุมภายใน 

                   ขอ ๕   ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทาย

ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนบัแตวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  โดยอยางนอยตองแสดงขอมูลดังนี ้

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม   โดยเฉพาะเกีย่วกับความซือ่สัตย และจริยธรรมของ 

ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓) ความเส่ียงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกนัหรือลดความเส่ียงที่สําคัญตาม(๓) 

(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวธิีการติดตามประเมินผล 

ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและ 

คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)   ทกุหกสิบวนั    พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงนิ

แผนดินดวย    เวนแต สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนนิการเปนอยางอ่ืน 
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                  ขอ  ๖   ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  ผูกาํกบัดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ   เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึง่คร้ังภายในเกาสิบวนันบัจากวันส้ินปงบประมาณหรือ 

ปปฏิทินแลวแตกรณี        เวนแตการรายงานคร้ังแรกใหกระทาํภายในสองรอยส่ีสิบวนันับจากวันวางระบบการ

ควบคุมภายในแลวเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

                   (๑)  ทําความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้

หรือไม 

                   (๒)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด   รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมนิแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน  

ประกอบดวย 

                           (ก)  สภาพแวดลอมการควบคุม    

        (ข)  การประเมินความเส่ียง 

        (ค)  กิจกรรมการควบคุม 

(ง)  สารสนเทศและการส่ือสาร   

(จ)  การติดตามประเมินผล 

                  (๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน  

                   ขอ ๗  ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได   ใหขอทําความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

                   ขอ ๘   ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน  โดยไมมีเหตุอันสมควร

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทัง้พฤติการณของหนวยรับตรวจนัน้

ใหกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ  หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ  แลวแตกรณี

เพื่อกาํหนดมาตรการที่จาํเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 

                    ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ

ไมดําเนนิการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร     คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินสามารถรายงานตอ

ประธานรัฐสภา   เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกีย่วของเพื่อพิจารณาดําเนนิการตามอํานาจหนาที่

และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา  เพื่อประกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญัติรายจายประจําป 

 
 



ก – ๔ 
 

 

                       ขอ ๙    ใหประธานกรรมการตรวจเงนิแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้  และใหคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินจิฉัยปญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใชระเบียบนี ้

                       ในกรณีมีเหตุอันสมควร   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม

ความในระเบียบนี้ได 

 

                                                                             ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๘  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 

                                                   ( นายปญญา    ตันติยวรงค ) 

                                                  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎกีา เลมที่ ๑๑๘ ตอนท่ี ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 
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คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

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

บทนํา 
๑. การควบคุมภายในเปนปจจัยที่จะชวยใหการดําเนนิงานตามภารกิจมีประสิทธภิาพ   ประหยดัและ  

    มีประสิทธผิล และชวยปองกันหรือลดความเส่ียงจากความผิดพลาด  ความเสียหาย  ไมวาจะในรูป 

    ของความส้ินเปลือง  ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน  หรือการกระทําอันเปนการทุจริต 

๒. มาตรฐานการควบคุมภายในที่กาํหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ 

    ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงนิแผนดิน รวมทั้งไดอนวุัติตาม 

   มาตรฐานสากล  คือ รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวชิาชีพ ๕ แหง และ แนวทางปฏิบัติ 

   เกี่ยวกับ มาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ  

   ( International  Organization Of  Supreme Audit  Institutions – INTOSAI) มาปรับใชตามความ 

   เหมาะสมกบัสภาพแวดลอมของไทย 

แนวคิด 
๓. แนวคิดเกีย่วกับการควบคุมภายใน  มีดังนี ้

   (๑) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏบัิติงานตามปกติ   การควบคุม 

ภายในเปนส่ิงที่ตองกระทําอยางเปนข้ันตอน  มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา   แตเปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง

และแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ ฝายบริหารจึงควรนาํการควบคุมภายในมาใชโดยรวม

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารงาน  ซึ่งไดแก  การวางแผน  การดําเนนิการและการติดตามผล 

  (๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บุคลากรทกุระดับของหนวย  รับตรวจ

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหนวยรับตรวจ  ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบใน

การจัดใหมีระบบการควบคุมที่ดี   โดยการกาํหนดวตัถุประสงค  การวางกลไกการควบคุมและการกําหนด

กิจกรรมตางๆ  รวมทัง้ การติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการ

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาํหนดข้ึน 

 (๓)การควบคุมภายในใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด แมวาการ

ควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดกต็ามก็ไมสามารถใหเกิดความมั่นใจวาจะทาํใหการดําเนนิงาน บรรลุตาม

วัตถุประสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจาํกัดจากปจจยัอ่ืนซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจผิดพลาดการสมรูรวมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ

และกฎเกณฑที่กําหนดไว นอกจากน้ีการวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานงึถงึตนทุนและผลประโยชนที่

เกี่ยวของกนัวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทนุที่เกิดข้ึน 



ก - ๖ 
คํานิยาม 
๔. “หนวยรับตรวจ”  หมายความวา 

   (๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่รียกช่ืออยางอ่ืนที่มฐีานะเปน  กระทรวง  ทบวง หรือ กรม 

   (๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

   (๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิน่ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหาร 

        สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

   (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวธิกีารงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน 

   (๕) หนวยงานอ่ืนของรัฐ  ไดแก หนวยงานอิสระ  องคการมหาชน  เปนตน 

   (๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนนุ หรือ กิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทนุจากหนวยรับตรวจตาม  

        (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  ไดแก  องคกรเอกชน  เปนตน 

   (๗) หนวยงานอ่ืนใดหรือกจิการที่ไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจ 

         เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

๕. “ผูกํากับดูแล”  หมายความวา   บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ 

    บังคับบัญชา   ผูรับตรวจ หรือ หนวยรับตรวจ 

• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทยีบเทา 

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ  ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้    

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมภิาค  ไดแก ผูวาราชการจงัหวัด  สวนในกรณีหนวย

รับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตต้ังอยูในสวนภูมิภาค ไดแก อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนง

เทียบเทา 

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิน่   ไดแก    ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 

• ในกรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐ   ไดแก บุคคลหรือ คณะบุคคลที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น 

๖. “ผูรับตรวจ”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ   หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารระดับสูง  ผูรับผิดชอบใน 

       การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

๗. “ฝายบริหาร”  หมายความวา  ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 

๘. “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจหรือ 

      ดํารงตําแหนงอ่ืนทีท่ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

๙. “การควบคุมภายใน”  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานทีผู่กํากับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากร 

      ของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน  เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนนิงานของหนวยรับ 

      ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน   

      ซึ่งรวมถงึการทุจริตในหนวยรับตรวจ  ดานความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติ                

      ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
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ขอบเขตการใช 
๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเปนแมบท  สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปน 

       แนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด และความสลับซับซอน 

       ของสวนงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุง 

       การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ  อยางไรก็ตามการ 

      นาํมาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย  นโยบาย และระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
๑๑. ผูกาํกับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของ 

       การควบคุมภายในตามมาตรฐานนี ้  ซึง่มีวัตถุประสงคที่สําคัญ  ๓  ประการ  คือ 
(๑) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการดําเนินงาน (Operation  Objectives) 
ไดแก    การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   ซึ่งรวมถงึการดูแลทรัพยสิน  การปองกนัหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการร่ัวไหล   

การสิ้นเปลือง หรือการทจุริตในหนวยรับตรวจ 

(๒) เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives 
ไดแก  การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง  

เชื่อถือไดและทันเวลา 
(๓) เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ (Compliance 
Objectives ) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

กับการดําเนนิงานของหนวยรับตรวจ     รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานที ่

หนวยรับตรวจไดกําหนดข้ึน 

๑๒. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกนัไปข้ึนกับฝายบริหาร  

       ใหความสําคัญกับวัตถปุระสงคใดมากกวากนั  กลาวคือ บางหนวยงานอาจเนนเร่ืองระวงัปองกนั 

       การทุจริต  การร่ัวไหล  บางหนวยงานเนนการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร    บางหนวยงาน  

       เนนเร่ืองการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร  บางหนวยงานอาจเนนเร่ืองการรายงานถูกตองซึ่ง      

       เปนเร่ืองของนโยบาย  ทัศนคติ  ลักษณะหนวยงาน  หรือทุกเร่ืองผสมผสานกัน  การจัดวางระบบ 

       การควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกาํหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่กาํหนด 

       และปรับปรุงการควบคุมใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ 
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องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวย  องคประกอบ ๕ ประการ   ซึง่ผูกาํกับดูแลและฝาย 

       บริหารจะตองจัดใหมีในการดําเนนิงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

       (๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม ( Control   Environment )     

       (๒) การประเมินความเส่ียง ( Risk  Assessment) 

       (๓) กิจกรรมการควบคุม     ( Control  Activities) 

       (๔) สารสนเทศ  และ การสื่อสาร (Information  and Communications) 

       (๕) การติดตามประเมินผล  ( Monitoring) 

๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม 

        “สภาพแวดลอมของการควบคุม”  หมายถงึ  ปจจัยตางๆ ซึง่รวมกันสงผลใหมีการควบคุมข้ึนในหนวยรับ

ตรวจ  หรือทาํใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีข้ึน  หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทาํใหการควบคุมยอหยอน

ลงได 

        ตัวอยางปจจัยเกีย่วกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  เชน  ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผูบริหาร  

ความซ่ือสัตยและจริยธรรม  ความรู  ทกัษะและความสามารถของบุคลากร  โครงสรางการจัดองคกร การมอบ

อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน 

        ในการดําเนนิการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม  ผูกํากบัดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวย

รับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายในโดยสงเสริมใหบุคลากร

ทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนักถงึความจําเปนและ

ความสําคัญของการควบคุมภายใน      รวมทั้ง  ดํารงรักษาไวซึง่สภาพแวดลอมของการควบคุมทีดี่ 

๑๕. การประเมินความเสีย่ง 

      “ความเส่ียง” หมายถงึ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล ความสูญเปลาหรือ

เหตุการณซึง่ไมพึงประสงคที่ทาํใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํหนด 

     “การประเมินความเส่ียง”  หมายถึง กระบวนการทีใ่ชในการระบุและการวิเคราะหความเส่ียงที่มีผลกระทบตอ

การบรรลุวัตถปุระสงคของหนวยรับตรวจ  รวมทัง้ การกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเส่ียง  

หรือการบริหารความเส่ียง 

       ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมนิความเส่ียง  ฝายบริหารตองประเมนิความเส่ียงทัง้จากปจจัยภายใน

และภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพยีงพอและเหมาะสม 
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๑๖. กจิกรรมการควบคุม 

       “กิจกรรมการควบคุม”  หมายถงึ  นโยบาย  และวธิีการตางๆ  ทีฝ่ายบริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวยรับ

ตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเส่ียง  และไดรับการสนองตอบโดยการปฏิบัติตาม 

       ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม  เชน  การสอบทานงาน  การดูแลปองกนัทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่การงาน 

เปนตน 

       ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มปีระสิทธิภาพ

และประสิทธผิล    เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาด ที่อาจเกิดข้ึนและใหสามารถบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองตน  จะตองแบงแยกหนาทีก่ารงาน

ภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม  ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึง่มหีนาทีเ่ปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่

สําคัญหรืองานที่เส่ียงตอความเสียหายต้ังแตตนจนจบแตถามีความจาํเปนใหกิจกรรมการควบคุมอ่ืนทีเ่หมาะสม

ทดแทน 

๑๗. สารสนเทศและการสือ่สาร 

       “สารสนเทศ”หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน  และขอมูลขาวสารอื่นๆ เกีย่วกับการดําเนนิงาน 

ของหนวยรับตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก 

       ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสารสนเทศและการส่ือสาร  ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ

และส่ือสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หนวยรับตรวจ  ซึ่งจําเปนตองใช

สารสนเทศน้ันในรูปแบบที่เหมาะสมและทนัเวลา 

๑๘. การติดตามประเมินผล 

       “การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing 

Monitoring)  และการประเมินผลเปนรายคร้ัง  ( Separate Evaluation )   ซึ่งแยกเปนการประเมินการควบคุม

ดวยตนเอง  ( Control  Self - Assessment )เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุมผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน

นั้นๆ และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent  Assessment)  เชน  การประเมนิโดยผู

ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก  เปนตน 

        ในการดําเนนิการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล  ฝายบริหารตองจัดใหมกีารตดิตามประเมินผล    โดยการ

ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายคร้ังอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพือ่ใหความมั่นใจวา 

• ระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวเพียงพอ  เหมาะสม  มปีระสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 

• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธผิล 

• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา 

• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ตุลาคม ๒๕๔๔ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         ข – ๑ 
( ตัวอยาง  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ) 

 
 
    

 

 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
ที่   ๑๑๒ /๒๕๔๙ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทาํงานติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

…………………………………. 
               ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. ๒๕๔๔กาํหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปน

แนวทางใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนบัแตวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได

กําหนดไว รายงานผูกาํกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึง่คร้ังภายในเกาสิบวนัหลัง

ส้ินปงบประมาณ นัน้ 

          โดยที่องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  ยงัจัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.๒๕๔๔    ฉะนั้น   เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตราดําเนนิการ

ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจดัการ อาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกาํหนด 
ใหนาํความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ การปฏิบัติหนาทีข่องคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลมจึงขอ

แตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ดังตอไปนี ้
     ๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ประกอบดวย 
       ๑.๑ นายโอภาส   ชัยนาม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปน  ประธานกรรมการ 
       ๑.๒  นส.สุดใจ  แสนสวย  ผูอํานวยการกองคลัง                     เปน กรรมการ 
       ๑.๓  นายเจริญ  ธรรมะ   ผูอํานวยการกองชาง                      เปน กรรมการ 
               ๑.๔  นางนนัทา  มากมี    ผูอํานวยการกองการศึกษา            เปน กรรมการ 
               ๑.๕  นางนีรนุช  นามดี    ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  เปน  กรรมการ 
         ๑.๖   นายเดชา  โชคชวย  หวัหนาสํานักปลัด                เปน  กรรมการและเลขานุการ 
       ๑.๗ นายมารุต สุดสงวน เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
           ๑.๘ นายวิเชียร  เข้ียวแกว   นิติกร ๕                เปน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  มีหนาที ่

กําหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตราควบคุมกํากับดูแล 

ชี้แจงแนะนําใหสํานัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ และ 
นําระบบควบคุมภายในที่กาํหนดไวนาํไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล   โดยใหสํานัก/กอง จัด 
วางระบบควบคุมภายในงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  –๓๐  กนัยายน ๒๕๕๐) ดังตอไปนี ้

(๑) การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕  
            ดําเนนิการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ แลวรายงานผลความ 

คืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเส่ียงที่มีนยัสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

(แบบ ค.๒) ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที ่๒๙

ธันวาคม ๒๕๔๙   หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือมีความเส่ียงใหมเกิดข้ึน  
ใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓)  รายงานคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐  เพื่อประเมินสรุปรวบรวมรายงานสํานักงาน

การตรวจเงนิแผนดิน ผูกํากบัดูแล และกระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จส้ินภายในวนัที ่๓๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 

                         (๒) การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ 
        เมื่อดําเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามทีจ่ดัวางไวมาระยะหนึ่ง ใหสํานัก/กอง 

ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  

เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกจิและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลอันตราเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิล   โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ

ความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ ๖ กาํหนด  สงรายงานการติดตาม

ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา    ภายในวันที ่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐เพื่อคณะกรรมการฯ  ไดสรุปรวบรวมประเมินเปนระบบควบคุมภายในขององคการบริหาร

สวนตําบลอันตรา รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกาํกับดูแล กระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จส้ินภายใน

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอไป 
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  ๒. คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
      เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกาํหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธผิล   
จึงใหมีคณะทาํงานในการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

ประกอบดวย 

  (๑)  นายโอภาส  ชยันาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    หัวหนาคณะทาํงาน 

  (๒) นายเดชา  โชคชวย  หัวหนาสํานักปลัด                         ผูชวย 
                  (๓) นายมารุต  สุดสงวน เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน         เจาหนาที ่
  (๔) นายวิเชยีร เข้ียวแกว นติิกร ๕               เจาหนาที ่

  โดยใหคณะทาํงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในของสํานัก/กอง แลวสรุปรายงานในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน  และ ให สํานกั/กอง  รายงาน

ผลดําเนนิการประเมินระบบการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ทราบ ตามแบบรายงาน

ที่ระเบียบฯ กาํหนด ภายในวันที่สิบหลังจากส้ินไตรมาส  เพื่อใหมกีารติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

อยางตอเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบลอันตราตอไป 

                         ทัง้นี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

                ชัชวาลย  ยาวิชัย 

            (นายชัชวาลย  ยาวิชยั) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
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(ตัวอยาง  หนังสือที่ นายก อบต.อันตรา  แจงสํานกั/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน) 
 

 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ    สํานักปลัด อบต.อันตรา     โทร  ๐๓๗ -๒๒๒๒๒๒ 

ที่  ๑๕๕/๒๕๔๙     วันที ่  ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๔๙          
เรื่อง    การจดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด  
            มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

เรียน    ผูอํานวยการกองทุกกอง และหัวหนาสํานกัปลัด 

                        ดวย ขอสงคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๙  ลงวนัที ่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๔๙  

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน     

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  มาใหสํานัก/กอง  จัดวางระบบควบคุมภายใน    งวดปงบประมาณ  ๒๕๕๐  
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๐)  เรียนมาเพือ่ทราบและถอืปฏิบัติ  และใหรายงานผลดําเนนิการ 
จัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนยัสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ  ค.๒)  

ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙   และใหรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓)  ภายในวันที่ 

๑๕ มนีาคม ๒๕๕๐    หากมีปญหาขอขัดของมิอาจดําเนนิการไดใหชีแ้จงเหตุผลปญหาขอขัดของดังกลาว  กอน

ระยะเวลาจัดสงรายงาน   เพื่อจักไดพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป   

  จึงเรียนมาเพือ่ทราบ  และถือปฏิบัติโดยเครงครัด  
 
 
 
 

                      ชัชวาลย  ยาวิชัย 

    (นายชัชวาลย  ยาวิชัย) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
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( ตัวอยาง  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ กองคลัง ) 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

ที่   ๑๑๓/๒๕๔๙ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทาํงานติดตามประเมินผล 

ระบบควบคุมภายใน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

…………………………………. 
        ตามคําส่ัง อบต. อันตรา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหทุก สํานัก /กอง จัด 

วางระบบควบคุมภายใน ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายใน  อบต.อันตรา  นัน้ 

              เนื่องจาก  กองคลงั จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุม

ภายใน ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔  กําหนด ฉะนั้น เพือ่ใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดําเนนิการดวยความเรียบรอย

ถูกตองตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางาน

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กองคลัง  ดังตอไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 
ประกอบดวย 
    (๑) น.ส.สุดใจ  แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง                       เปน  ประธานกรรมการ 
    (๒) นางศรีสุข  บุญมี    หวัหนาฝายการเงิน                         เปน  กรรมการ 
    (๓) นางแชม   ใจนอย   หัวหนาฝายบัญชี                                 เปน  กรรมการ 
    (๔) นายอาวุธ  พูดนอย หวัหนาฝายพัฒนาและจดัเก็บรายได     เปน  กรรมการ 
             (๕) น.ส.ดวงเดือน มีทรัพย หวัหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    เปน  เลขานุการ 
       (๖)  นายภากร  ชอนงาม  พนกังานจัดเกบ็รายได ๓ 
                                 หรือผูมาดํารงตําแหนงแทน                                                เปน  ผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน   มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ ดูแล 
ชี้แจงแนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝาย/งานดําเนนิการ  ใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔   และ

นําระบบควบคุมภายในที่กาํหนดไวนาํไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลโดยทุกฝายทุกงาน 

ดําเนนิการดังตอไปนี้ 
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    ๑.๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ แลวรายงานผลความคืบหนาการ

จัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนยัสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒) ให

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันที ่๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๙ เมือ่ดําเนนิการมาได

ระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือมีความเส่ียงใหมเกิดข้ึน ใหจดัทํา

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง  
ภายในวันที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐      

            ๑.๒. เมื่อดําเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ใหทกุฝายทุกงาน 

ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อให

การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความ

เส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ ๖ กําหนด  สงรายงานการติดตามประเมินผล

ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อคณะกรรมการฯ 

ไดสรุปรวบรวมประเมินเปนระบบควบคุมภายในของคลงั รายงานคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในของ

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ใหเสร็จส้ิน ภายในวนัที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ตอไป 

         ๒.คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
   เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนาํไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล   
จึงใหมีคณะทาํงานในการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบดวย 

  (๑) น.ส.สุดใจ  แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง               เปน หวัหนาคณะทํางาน 

  (๒) น.ส.ดวงเดือน มทีรัพย หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ     เปน ผูชวย 
  (๓)  นายภากร  ชอนงาม   พนกังานจัดเกบ็รายได ๓ 
                                    หรือผูมาดํารงตําแหนงแทน                                                   เปน  เจาหนาที่     

  โดยใหคณะทาํงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ

ควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองคลัง ทราบ เพื่อรายงานคณะทาํงานติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวนัที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผล

ระบบการควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลอันตราภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิน้ไตรมาส    

                        ทั้งนี ้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

                  ชัชวาลย  ยาวชิัย 

            (นายชัชวาลย  ยาวิชัย) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
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( ตัวอยางคําส่ังสํานักปลัด ) 

 
 

 

 

คํ่าสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
ที่ ๑๑๙ / ๒๕๔๙ 

      เรื่อง  การแบงงานและการมอบหมายหนาทีภ่ายในสํานักปลัด 
-------------------------------------------------------------- 

             อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ( และแกไข 

เพิ่มเติม),พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒   ประกอบประกาศคณะกรรมการ 

กลางพนักงานสวนตําบล   เร่ือง มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติ 

งานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล ขอ ๙  และ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัฒนา ( ก.อบต.พฒันา)  เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่  ๒  กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับหนังสือสํานกังาน 

ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว  ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงใหยกเลิกคําส่ัง อบต.

อันตรา ที่  ๑๔๗/ ๒๕๔๗  ลงวนัที ่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗  เร่ือง  กําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบพนักงาน

สวนตําบลและลูกจางประจําของสํานักปลัด    โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายใหพนักงานสวน

ตําบลทุกคนภายในสํานกัปลัด   ปฏิบัติงานใหม  ดังนี ้

               สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
                มอบหมายให นายโอภาส   ชยันาม  นักบริหารงาน อบต.๘ ดํารงตําแหนง  ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลอันตรา เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา โดยมี นายเดชา  โชคชวย  ตําแหนง หวัหนาสํานกัปลัด เปนผูชวย    

ซึ่งมหีนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองคการบริหารสวนตําบลอันตรา   เปนไปตามนโยบายท่ีนายกองคการบริหาร

สวนตําบลสัง่การเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล     นโยบายกระทรวงมหาดไทย    กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

และ จังหวัดพฒันา   รวมทั้ง อํานาจหนาทีอ่ื่นๆ  ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว                
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            ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  กรณีไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือ ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปฏิบัติงานได  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการที่มีระดับการดํารงตําแหนง

สูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน  โดยมีสวนราชการที่เปนฝายตางๆ  ดังนี ้

           ๑. ฝายบริหารงานทั่วไป 
               มอบหมายให นายวิชัย  งามขาํ  ตําแหนง บุคลากร  ๖  เปนหวัหนา  โดยมี นางโสภา  คงงาม 

ตําแหนง เจาหนาที่บรหิารงานทัว่ไป ๔,น.ส.สมใจ  มีทรัพย ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๓,นางสายใจ 

งามขาํ ตําแหนง เจาหนาทีบ่ริหารงานทัว่ไป ๓,น.ส.อุไลวลัย วงศไพโรจน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ๒, 

นายสําราญ  ดําขํา  พนกังานจาง ตําแหนง นักการภารโรง และนายชนินทร วฒันา พนักงานจาง  ตําแหนง  

พนักงานขับรถยนต  เปนผูชวย  ซึ่งมีหนาที่ดังนี ้

             ๑.๑.  ควบคุมตรวจสอบการทาํงานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนกังานสวน

ตําบลและลูกจางของสํานกัปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  

             ๑.๒. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนกังานสวนตําบลและ

ลูกจางประจํา  ซึง่อยูในความรับผิดชอบของสํานัก/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

             ๑.๓. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา  ซึง่อยูใน

ความรับผิดชอบของสํานกั/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

             ๑.๔. งานการพฒันาบุคลากร  เชน การฝกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนกังานสวนตําบลและ

ลูกจางประจํา  ของทุกสํานกั/กองภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

             ๑.๕. งานการพาณิชย  งานรัฐพธิแีละงานประชาสัมพนัธ 

             ๑.๖. งานธุรการและงานสารบรรณ  รางหนังสือ  โตตอบหนงัสือและเร่ืองนําเสนอผูบริหาร 

             ๑.๗. จัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  และจัดทาํรายงานการประชุมขององคการบริหาร

สวนตําบล  

             ๑.๘. งานเกี่ยวกับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  และเคร่ืองราชตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและ

ลูกจางประจํา 

             ๑.๙.  งานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําทกุคนภายในองคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา 
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           ๑.๑๐. งานเกี่ยวกับการประเมนิผลการปฏิบัติงานประจําป ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา      

ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานัก/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           ๑.๑๑. งานบรรจุแตงต้ัง  โอน  ยายและเล่ือนระดับพนกังานสวนตําบลและลูกจางประจําทกุคน 

           ๑.๑๒. จัดทําฎีกาเบิกจายเงนิของสํานักงานปลัด  และทะเบียนคุมงบประมาณรายจายของสํานักปลัด  

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           ๑.๑๓. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเล้ียงรับรองการประชุม สัมมนาตางๆ 

           ๑.๑๔. งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที ่ วสัดุอุปกรณเกี่ยวกับการประชุมสภา 

           ๑.๑๕.  การจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืนๆ 

           ๑.๑๖. งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  การดูแลรักษาองคการบริหารสวนตําบล 

           ๑.๑๗.  งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

        ๒. ฝายนโยบายและแผน 
            มอบหมายให นายมารุต  สุดสงวน ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖  เปนหัวหนา  

โดยมี น.ส.อัญชลี  แสนดี ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๔,นายประสทิธิ์ สขุใจ  ตําแหนง นักวิชาการ

ประชาสัมพนัธ ๓,น.ส.ศรัญยา  บุญชวย ตําแหนง  เจาหนาที่ธรุการ ๒  เปนผูชวย  ซึ่งมีหนาที่ดังนี ้

           ๒.๑. งานจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาตําบลประจําปตางๆ  ของ

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           ๒.๒. งานจัดทําขอบังคับตําบลและขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   

           ๒.๓. งานขออนมุัติดําเนนิการตามขอบัญญัติงบประมาณตางๆ    

           ๒.๔.  งานพจิารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนนุขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           ๒.๕. งานดานวิชาการ ระบบขอมูลขาวสาร  ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธขององคการบริหาร

สวนตําบลอันตรา  

           ๒.๖. งานพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

           ๒.๗. งานอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   
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       ๓. ฝายกฎหมายและคดี 
           มอบหมายให นายวเิชียร เขี้ยวแกว ตําแหนง นิติกร ๕  รักษาการหัวหนา โดยม ีนางสงัเวียน คมคาย 

ตําแหนง เจาหนาทีธุ่รการ ๓  และ น.ส.อัมพร  กลาดี ตําแหนง  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๒  เปนผูชวย  ซึ่งมี

หนาที่ดังนี ้

            ๓.๑. จัดทํารางขอบังคับตําบลตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบล 

            ๓.๒. งานดําเนินการรับ – ดําเนนิการเร่ืองรองเรียน – รองทกุข 

            ๓.๓. งานจัดทาํทะเบียนคุมงานเกีย่วกับเร่ืองรองเรียน – รองทกุขตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

ดานดําเนนิการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวนิัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 

            ๓.๔.  งานตรวจสอบความถกูตองการขออนมุัติดําเนนิการตามขอบังคับตําบล กอนการบงัคับใช 

            ๓.๕.  งานที่มีปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

            ๓.๖.  งานนิติกรรม/สัญญาอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   

      ๔. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           มอบหมายให นายมานพ  สะอาด ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๖  เปน

หัวหนา     โดยมี  จ.อ. อํานวย   มาศิร ิ  ตําแหนง   เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสารณภัย ๔,นายเสรี   

สุดสงวน  ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ๓, นายสามารถ  ปญญาดี  พนกังานจาง  

ตําแหนง   คนงานท่ัวไป, นายจาตุรงค   จงประเสริฐ  พนกังานจาง  ตําแหนง   พนักงานดับเพลิง   และ

นายเอกลักษณ ทองทับทมิ พนักงานจาง ตําแหนง  พนักงานขับรถดับเพลิง  เปนผูชวย  ซึ่งมหีนาที่ดังนี ้

          ๔.๑. งานอํานวยการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

          ๔.๒. งานชวยเหลือและฟนฟูผูที่ไดรับภัยตางๆ 

          ๔.๓. งานกูภัยตางๆ 

          ๔.๔. งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

          ๔.๕. งานอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

          อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  ในเร่ืองที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการไดรับ

มอบหมายใหหัวหนาสวนนัน้เปนผูส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีที่จะตองใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ใหเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพื่อวนิิจฉัยและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
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          ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน  ถือปฏิบัติตามคําส่ังโดยเครงครัด  ตามระเบียบ  อยาใหเกิดความ

บกพรองเสียหายแกราชการได  หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานองคการบริหารสวนตําบลโดยทนัท ี

          ทั้งนี ้ ต้ังแตวันที่  ๑๕   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

  

 

             ชัชวาลย   ยาวิชยั 

              ( นายชัชวาลย   ยาวิชัย ) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
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                                        ( ตัวอยางคําส่ังกองคลัง ) 
    

 

 
   คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

ที่  ๑๒๐/๒๕๔๙ 
เรื่อง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง 

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

    อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ ( และแกไข

เพิ่มเติม), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการ

กลาง พนักงานสวนตําบล     เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับโครงสรางแบงสวนราชการ  วิธีการบริหารและการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  

ขอ ๙  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจงัหวัดพัฒนา (ก.อบต.พัฒนา)  เร่ือง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวนัที ่๒  กรกฎาคม ๒๕๔๙  ประกอบ 

กับหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔  ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙   

จึงใหยกเลิกคําส่ัง อบต.อันตรา ที ่๑๔๔/๒๕๔๗  ลงวนัที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๗  เร่ือง แบงงานและการมอบหมาย

หนาที่ภายในสวนการคลัง    โดยขอแจงการมอบหมายหนาทีก่ารงานและความรับผิดชอบของแตละคนภายใน

กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   เพื่อใหเกดิความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี ้

                   มอบหมายให นางสาวสุดใจ แสนสวย ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง  (นักบรหิารงานคลัง ๗)  

เปนหวัหนาผูรับผิดชอบกํากบัดูแลภายในกองคลัง  มีพนักงานสวนตําบล  เปนเจาหนาที ่   ลูกจางประจํา  และ

พนกังานจางในสังกัด  เปนผูชวย   โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบพิจารณา       ศึกษาวิเคราะหทําความเหน็

เสนอแนะและดําเนนิการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ตองใหความชํานาญ   โดยตรวจสอบการจัดการตางๆ  

เกี่ยวกับงานคลังหลายดาน  เชน     งานการคลัง    งานการเงนิและบัญชี       งานจัดเก็บรายได งานรวบรวมสถติิ

และวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ  งานธุรการ  งานจัดการเงนิกู  งานจัดระบบงานบุคคล  งานตรวจสอบรับรอง

ความถกูตองเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิ งานรับรองสิทธิการเบิกเงนิงบประมาณ  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เบิกจายเงนิ การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานการแทนตัวเงนิ  พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงนิตางๆ 

รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตางๆ พจิารณาวินจิฉัยผลการปฏิบัติงาน     ซึ่งจะตองวางแผน

งานดานตาง ๆ     ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกดัหนวย 

 

  

 



 
ข – ๑๓ 

 

การคลังไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทาํรายงาน 

การประเมนิผลการใชจายเงนิงบประมาณ    พิจารณาการปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายได 

รายจายจริง    เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหประมาณการรายรับรายจาย   กาํหนดรายจายของ 

หนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง    ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษ ี

แนะนาํวธิีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได  ควบคุมการตรวจสอบรายงาน 

การเงนิและบัญชีตางๆ  ตรวจสอบการเบกิจายวัสดุครุภัณฑ  การจัดซื้อ  จัดจาง   รวมเปนกรรมการตางๆ   

ตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  กรรมการรักษาเงิน  เปนกรรมการตรวจการจาง  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ  

ฯลฯ  เสนอขอมูลทางดานการคลัง  เพื่อพจิารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน  เปนตน  การจัดฝก 

อบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา   ตอบปญหาช้ีแจงเกีย่วกับงานในหนาที่     เขารวมประชุมในคณะ 

กรรมการตางๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ังเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน   

โดยมีสวนราชการที่เปนฝายตาง ๆ  ดังนี ้

          ๑. ฝายการเงิน 
        มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นางศรีสขุ  บุญมี  ตําแหนง นักบรหิารงานคลงั ๖   

เปนหวัหนา  โดยมี นางแชม ใจนอย ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕  และนางสาวบานช่ืน  

แกนจันทร  ตําแหนง  เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ๒  เปนผูชวย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 

               ๑. จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ-สงเงนิ,คณะกรรมการ 

ตรวจสอบการรับเงินประจําวัน 

                ๒. การตรวจสอบการรับเงนิรายไดจากงานพฒันาและจัดเก็บรายได  ตามใบนําสงและใบสรุป 

ใบนําสงเงนิใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวนั    

                ๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดแก  เงนิอุดหนุนทั่วไป , เงนิอุดหนนุ 

ลดชองวางทางการคลัง, ภาษีมูลคาเพิ่ม, เงินคาธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, 

คาธรรมเนียมน้ําบาดาล,คาธรรมเนียมปาไม,คาภาคหลวงแร,คาภาคหลวงปโตรเลียมที่โอนผานธนาคารโดยใช

บริการ Self-Service  Banking 

                ๔. การโอนเงนิเดือนพนักงานเขาธนาคาร 
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                 ๕. การรับฎีกาเบิกเงนิจากงานตางๆ ลงเลขรับฎีกาวนัที่รับใบเบิกและนาํสงใหงานควบคุม 

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 

                ๖. นําฎีกาทีง่านการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานตางๆ (ตามเอกสารที่แนบ) 

                ๗. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงนิ  ไดแก  วนัที ่,ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรับเงิน ,ใบสําคัญ 

รับเงินหรือหลักฐานการจาย  ใบแจงหนี ้ ใบสงของ  ตองประทับตราตรวจถกูตอง 

       ๘. การจัดทําฎีกาเบิกเงนิของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม  พรอมทั้งรายละเอียด   

  ตางๆ  ใหครบถวน 

 ๙. ดําเนนิการเบิกตัดปโครงการที่ดําเนินการไมทนัในปงบประมาณนัน้  หรือขออนมุัติจัดทํา 

รายจายคางจายตามแบบทีก่ําหนด 

             ๑๐. การจัดทาํเวรบริการประชาชนประจําเดือนภายในวันที ่ ๒๕  ของทุกเดือน 

             ๑๑. การรับเงนิรายไดจากงานพฒันาและจัดเก็บรายได  ตามใบนําสงและใบสรุปใบนําสงเงนิให 

ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนาํฝากธนาคารทุกวนั   พรอมทั้ง จัดสงใบนาํสงเงินใหงานการบัญชีลงบัญชี 

            ๑๒. การรับเงนิจัดสรรจากทองถิน่จังหวัด  ไดแก  เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  คาอาหารเสริม  (นม)   

คาอาหารกลางวนั, คาเบ้ียเล้ียงยงัชีพ,คาอุปกรณกีฬา,คาติดต้ังหอกระจายขาว,คาหนงัสือพมิพประจําหมูบาน 

คาเชาบานบุคลากรถานโอน, คากอสรางทางหลวงชนบท,ออกใบเสร็จ  ทาํใบนําสงเงินใหงานการบัญชีลงบัญชี           

             ๑๓. การนาํสงเงนิภาษีหัก ณ ทีจ่าย เงนิประกนัสังคม, เงินคาใชจาย ๕%,เงินกูสวัสดิการธนาคาร     

ออมสิน, เงนิสหกรณออมทรัพยพนักงาน   ดําเนนิการภายในกําหนดเวลาไมเกนิวนัที ่๑๐  ของทกุเดือน 

  ๑๔. การนําสงเงนิสมทบกองทนุ  กบท. ภายในเดือนธนัวาคม  ของทุกป 

             ๑๕. การจัดทาํรายงานการจัดทําเช็ค  ลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน  จดัทําสําเนาคูฉบับและ         

ตัวจริงใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินสําเนาแยกแฟมไวตางหาก ๑ ฉบับ  ติดตามประสานใหผูมีสิทธิรับเงนิตาม       

เช็คมารับไปโดยเร็วตองไมเกิน ๑๕ วันหลังจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว  หรือดําเนินการนําออกไป           

จายใหเสร็จส้ินโดยเร็ว 

    ๑๖. การเบิกเงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, คาจางเหมาบริการ, คาเลาเรียนบุตร,         

เงินสํารองจาย, คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการไมควรเกนิ  ๕ วนัทาํการ  หลังจากรับฎีกาเบิกเงนิจากกอง/ 

ฝายตางๆ 

            

 

 

 

 



ข – ๑๕ 
 

              ๒. ฝายบัญช ี
                   มอบหมายให นางแชม  ใจนอย ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบญัชี  ๕  เปนหัวหนา     

โดยมี  นายเสรี  อินคํา ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ รายละเอียดขอบเขตของงานและการ 

ปฏิบัติมีดังนี ้

                  ๑. รับใบนําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชเีงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ 

                  ๒. ตรวจสอบเงนิภาษีจัดสรรที่งานการเงินไดรับมาจากสํานกังานทองถิน่จังหวัดพัฒนานํามาลง 

บัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผานรายการทัว่ไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ)  แลวนาํมาลง 

ทะเบียนเงินรายรับ 

                 ๓. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวนัทุกวนัที่มีการรับ-จายเงิน และเสนอใหคณะกรรมการเก็บ

รักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวนั 

                 ๔. รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/ อุดหนนุเฉพาะกจิ/ เงินถายโอน/ เลือกทําตามแบบ/ 

จ.ส.๐๒ ภายในกําหนดเวลา  จนกวาจะเสร็จส้ินโครงการทุกวนัที ่ ๒๐ ของทุกเดือน 

                 ๕. การจัดทําทะเบียนคุมตางๆ ไดแก                                                                                                              

                ๕.๑. ทะเบียนคุมเงนิรายรับตรวจสอบกับเงนิสดรับและเงนิฝากธนาคารใหถูกตองตรงกัน 

                     ๕.๒. ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจายและ Statement  ของ 

ธนาคารรวมทัง้สมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน 

                     ๕.๓. ทะเบียนคุมเงินคํ้าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนาใบเสร็จรับเงินให 

ถูกตอง 

                     ๕.๔. ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงนิสดจายและบัญชีแยกประเภทถูกตอง 

ตรงกัน 

                    ๕.๕. จัดทําทะเบียนคุมเงนิ  สวนลด ๖% คาใชจาย ๕% และเงนินอกงบประมาณทุกประเภท 

ไดแก งบถายโอน,เงินผูดูแลเด็ก,เงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม (นม) คาเชาบานบุคลากร , เงินภาษ ี

หัก ณ ที่จาย  ลงรับและตัดจายใหเปนปจจบัุน 

                   ๕.๖.จัดทาํใบผานรายการบัญชีทั่วไป  ทกุคร้ังที่มีการรับเงินที่ไมไดรับเงินสดเปนเงนิโอนตางๆ  

เชน  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ทําใหใบผานรายการบัญชี 

มาตรฐาน ๑,๒,๓  ทุกส้ินเดือนและที่มกีารปดบัญชี 

              

 

 

 



ข – ๑๖ 

 

  ๖. จัดทํารายงานตางๆ  ไดแก 

            ๖.๑. การจัดทาํรายงานประจําเดือน  ไดแก  งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารตองตรงกับ 

รายงานสถานะการเงินประจําวนั,รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจายเงินสด,กระดาษ 

ทําการกระทบยอด, รายจายตามงบประมาณ ( รายจายรายรับ) จายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,  

กระดาษทําการรายจาย   งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจาย  และเงินสด 

ประจําเดือน  งบทดลองประจําเดือน 

                 ๖.๒. การจัดทาํงบแสดงฐานะทางการเงนิเมือ่ส้ินปงบประมาณ  ไดแก  ปดบัญชี  จัดทํางบ 

แสดงผลการดําเนนิงานจายจากรายรับ,งบทรัพยสิน,งบเงินสะสม,งบหนี้สิน,งบทดลองกอนและหลังปด 

บัญชี 

  ๗. การจัดทาํรายงานท่ีตองสงตามกําหนดเวลา  ไดแก 

            ๗.๑.  รายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทกุป 

            ๗.๒.  รายงานเงนิสะสมทกุ ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม)  รายงานภายในวันที ่๑๐  

เมษายน , งวดรายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทกุป 

            ๗.๓.  รายงานเงนิสะสมทกุ  ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที ่๑๐  

เมษายน, งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที ่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม 

            ๗.๔. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชทีุก ๓  เดือน ภายในวันที่ ๑๐ 

ของเดือน ( มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม ) 

           ๗.๕. ปรับดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคารกรุงไทยทุกส้ินเดือนมิถนุายน,ธันวาคม   

           ๗.๖. รายงานเศรษฐกิจรากฐานกอนวนัที ่ ๒๐  ของทุกเดือน                             

          ๗.๗. ปรับดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เงนิฝากประจํา 

ทุกส้ินเดือน ปรับดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ( เงินฝากออมทรัพย )  

ทุกส้ินเดือนมนีาคม ,มิถุนายน , กันยายน  และ ธันวาคม    โดยจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป 

           ๗.๘.  รายงาน  GPP 

         ๘. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

  

 

 

 

 

 



 

ข – ๑๗ 

             

๓. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได 
                 มอบหมายให นายอาวธุ พูดนอย  ตําแหนง เจาพนกังานจัดเก็บรายได ๕  เปนหวัหนา โดยมี 

นายภากร  ชอนงาม  ตําแหนง  พนกังานจัดเก็บรายได ๓, น.ส.วภิา  คําสี  ตําแหนง  เจาหนาที่จัดเก็บ

รายได ๒, นางแจมจันทร  พุมศร ี ตําแหนง  เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายฉะออน  มากเกิน  ตําแหนง  

เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑,  นายยุทธ  คงม่ิง  ตําแหนง  เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายวีระ   จันทรแรม   

ตําแหนง เจาหนาที่จัดเกบ็รายได ๑,นายแสง มวงศรี ตําแหนงพนักงานจดมาตรนํ้า และ นายกมล คุมแสง  

ตําแหนง   พนักงานจดมาตรนํ้า  เปนผูชวย   มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

                  ๑. จัดเก็บรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลอันตราจัดเก็บเอง   และเงนิโอนทุกประเภทรับเงนิ 

รายได  ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทัง้ นําใบสงเงนิสรุปฯ โดยประสานงานกบังานการเงินเร่ืองการรับเงินโอน

ตางจังหวัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่   นํามารวมในใบนําสงเงนิกอนสงใหงานการเงนิ  กรณีรับ 

เงินสดหรือเชค็ตางจังหวัดกอนนาํฝากธนาคารและสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพื่อจะใชสอบยันใหตรงกัน 

    ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  รวมทัง้  รายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชาํระคาภาษีทุก  

ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทาํใหเปนปจจุบันมกีารจําหนายช่ือลูกหนี้  ลงเลมที่   

เลขที่  ใบเสร็จรับเงิน  และวนัที่รับชาํระเงนิ  ในทะเบียนลูกหนี้ทกุคร้ังที่มีการรับเงนิ 

     ๓. งานประเมินจัดเกบ็รายไดการแตงต้ังคณะกรรมการ  ประเมินภาษี  นัดประชมุจัดทํารายงาน 

การประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค  ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเกบ็ทุกป 

     ๔. จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี  เรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหน้ีจาก 

ลูกหนี้โดยตรง 

                ๕. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบํารุงทองที ่ ภาษีปาย 

กิจการคานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ ,ลูกหนี้คาน้ําประปา 

    ๖. งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน  เชน  คาน้ําประปา  คาขยะใหหมดไปโดย 

ไมมีคาง  หรือมีรายการตองตัดมาตรน้ํา  ก็ใหดําเนนิการตามข้ันตอน  พรอมทั้งรายงานหนี้คางชําระ 

    ๗. จัดทํา ภทบ. ๑๙ บัญชี  งบหนาและงบรายละเอียดคาสวนลด ๖% เปนประจําทุกเดือน   

พรอมทัง้ตรวจสอบกับงานการเงนิใหถกูตองตรงกัน 

               ๘. งานจัดทาํทะเบียน  ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 

               ๙. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย                                                                          
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       ๔. ฝายทะเบียนทรพัยสินและพสัดุ 
             มอบหมายให นางสาวดวงเดือน มีทรัพย  ตําแหนง เจาหนาที่พสัดุ ๓  เปนหัวหนา  โดยมี  

นายสนั่น  มากหลาย  พนักงานจาง  เปนผูชวย  ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี ้

๑. กอนส้ินเดือนกันยายน ของทุกป ตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

๒. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.๑, 

ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

๓. ดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามแผน ฯ และข้ันตอนตางๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ)  

เมื่อจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนนิการปรับแผนและแจงในสวนตางๆ ใหทราบดวย 

๔. จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑ ลงเลขรหัสที่ตัวคุรุภัณฑ  การยืมพัสดุตองทวงถาม 

ติดตามเมื่อครบกําหนดคืน 

๕. แตงต้ังคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใชเส่ือมสภาพและสูญหาย 

ไมสามารถใชการไดและจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

             ๖. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
      ๕. ฝายตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ  
            มอบหมายใหนางสาว สุดใจ  แสนสวย ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลงั (นักบริหารงานคลัง ๗)  

โดยมี นางสาวราตรี  หอมหวาน  ตําแหนง  เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๓ เปนผูชวย  ซึ่งมีรายละเอียด 

ของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี ้

            ๑. นาํฎีกาที ่สํานัก/กอง สงมาขอเบิกเงนิ ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหนวยงานผูเบิก 

แลวตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกตองตรงกับ สํานัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม หากพบวาวงเงนิงบประมาณ 

คงเหลือไมถกูตองตรงกัน ใหรีบแจง สํานกั/ กองผูขอเบิกเงนิ ตรวจสอบใหถูกตอง กรณีมีเงินงบประมาณ 

คงเหลือไมเพยีงพอ ใหสงเร่ืองคืนสํานัก/กอง เจาสังกัด ดําเนนิการตอไป  กรณีตรวจพบวางบประมาณ 

แผนงานใด รายจายใด วงเงนิงบประมาณใกลหมด ใหรีบแจงสํานัก/กอง เจาของงบประมาณ และแจง 

สํานักปลัด ฝายแผนงานงบประมาณ ดําเนินการตอไป 
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๒.  ตรวจสอบรับรองความถกูตอง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

ที่เกีย่วของ ของฎีกาที่ สํานกั/ กอง สงขอเบิกเงนิ แลวลงชือ่รับรองความถูกตองในฐานะผูตรวจสอบ 

ฎีกาและควบคุมงบประมาณ 

            ๓. ตรวจสอบรายรับที่รับเขามาวาพอใชจายกับรายจายทีจ่าย หรือไม และประสานงานกับสํานัก/ 

กอง และฝายแผนงานงบประมาณ สํานกัปลัด เพื่อเตรียมความพรอมที่จะเบิกจาย ตามแผนงาน/โครงการ 

            ๔.  ตรวจสอบเงนิงบประมาณ และรายไดรับ    ในภาพรวมของ อบต. กับ ฝายแผนงานงบประมาณ  

สํานักปลัด ในทุกไตรมาส วามีเงนิงบประมาณคงเหลือและรายไดรับ ถูกตองตรงกันหรือไม   สําหรับกรณี 

ใกลส้ินปงบประมาณ ใหตรวจสอบทกุส้ินเดือน ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลาการเบิกจายเพื่อสอบทาน 

ความถกูตองปองกนัการเบิกจายเงนิเกนิวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายผิดแผนงานโครงการ 

             ๕. งานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

             ใหผูไดรับคําส่ังดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย   ตามคําส่ังโดยเครงครัด หากมีขอขัดของหรือ 

อุปสรรคในการทํางานใหแจงให ผูอํานวยการกองคลงัทราบในเบ้ืองตน    และรายงานใหผูบังคับบัญชา 

ชั้นเหนือข้ึนไปทราบตอไป 

             ทั้งนี ้  ต้ังแตวันที่  ๑๕  ตุลาคม ๒๕๔๙    เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ  วนัที ่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๔๙ 

 

 

ชัชวาลย   ยาวิชัย 

( นายชัชวาลย   ยาวิชัย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
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( ตัวอยางคําส่ังกองชาง ) 

 

    

 
คํ่าสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

ที่  ๑๒๑/๒๕๔๙ 
เรื่อง  การแบงงานและการมอบหมายหนาทีภ่ายในกองชาง 

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

             อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ ( และแกไข

เพิ่มเติม),พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการ

กลางพนักงานสวนตําบล    เร่ือง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวนราชการ  วธิีการบริหาร   และการ

ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล  

ขอ ๙  และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัฒนา (ก.อบต.พฒันา)  เร่ือง หลักเกณฑและ

เงื่อนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ลงวนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบกบั

หนงัสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที ่มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวนัที ่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จงึให

ยกเลิกคําส่ัง อบต.อันตรา ที่  ๒๘๘/๒๕๔๗   ลงวนัที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗   เร่ือง   แบงงานและการมอบหมาย

หนาที่ภายในกองชาง   โดยขอแจงการมอบหมายหนาทีก่ารงานและความรับผิดชอบของแตละคนภายในกองชาง  

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ดังตอไปนี้ 

มอบหมายให  นายเจริญ  ธรรมะ  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ( นักบรหิารงานชาง  ๗)  เปน 

หัวหนาผูรับผิดชอบกํากับดูแลภายในกองชาง  มพีนกังานสวนตําบล เปนเจาหนาที่ ลูกจางประจําและพนักงาน

จางในสังกัด เปนผูชวย   มหีนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการ การสํารวจ  ออกแบบ  การจดัทําขอมูล 

ดานวิศวกรรม   การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสราง

งานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล   การรวบรวมประวัติติดตาม

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ

แผนงานการเก็บรักษา   การเบิกจายวัสดุอุปกรณ  อะไหลและน้าํมนัเช้ือเพลิง   งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่

และไฟฟาสาธารณะ ใหเปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือส่ังการตางๆ  ที่เกี่ยวของ  โดยมีสวนราชการที่

เปนฝายตางๆ  ดังนี ้
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            ๑. ฝายกอสราง  
                 มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายมานพ  เจรญิดี  ตําแหนง วิศวกรโยธา ๖  เปน  

หัวหนา  โดยมี นายบุญเลศิ  เนนิกระโทก  ตําแหนง นายชางโยธา ๓ และ  นายบุญเที่ยง พกัพริ้ง    

ตําแหนง เจาหนาทีธุ่รการ ๒ เปนผูชวย   มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

                ๑. งานธุรการ  รับผิดชอบเกี่ยวกับหนงัสือรับ-สงตางๆ ของกองชาง  

                ๒. งานกอสรางและบูรณะถนน  งานกอสรางและบูรณะสะพาน  งานกอสราง  งานปรับปรุง       

บูรณะและซอมแซมส่ิงกอสรางสาธารณะ   

                ๓.  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม     

ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ  งาน   

เกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา  การเบิกจายวสัดุอุปกรณ   อะไหล  น้าํมันเชื้อเพลิง   

                ๔.  การสาํรวจ  ออกแบบ  การจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ      

งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการกอสรางงานควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   

และหนงัสือส่ังการตางๆ  ที่เกี่ยวของ     

               ๕.  งานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบตางๆ  งานการกอสราง  โดยไดรับอนญุาต  ตาม  พ.ร.บ.    

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติมฯ  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ      การขุดดิน – ถมดิน         

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมตลอดถึง เร่ืองรองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ  ในพืน้ทีห่มูที่ ๑- ๒ 

              ๖.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

          ๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  

              มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสชุาติ   สุวรรณ  ตําแหนง วิศวกรโยธา  ๖  เปน   

หัวหนา  โดยมีนายเจริญ  สูงเนิน  ตําแหนง วิศวกรโยธา ๕ ,นายณรงค  เจาะจง  ตําแหนง วิศวกรโยธา ๔  

และ นางแจมจันทร  แกวประเสริฐ  พนักงานจาง ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา เปนผูชวย  มีรายละเอียดของ

งานและการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

๑. งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป   

              ๒. งานวิศวกรรม  การประมาณราคา   รวมพจิารณากําหนดวางแผนงานงบประมาณ 

๓. งานประเมินราคา  งานควบคุมการกอสรางอาคารงานบริการขอมูลและหลักเกณฑ   
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               ๔. งานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบตางๆ  งานการกอสราง  โดยไดรับอนญุาต  ตาม  พ.ร.บ. 

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติมฯ        ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกีย่วของ  การขุดดิน – ถมดิน   

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมถงึ  เร่ืองรองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ในพื้นที่หมูที ่๓   

               ๕.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา                                     

   ๓. ฝายประสานสาธารณปูโภค  

             มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสุรชยั  สุธรีธรรม   ตําแหนง  นายชางโยธา ๖           

เปนหวัหนา  โดยมีนายเอกชัย  สังขพันธุ  ตําแหนง นายชางโยธา ๔   นายสุรยิา  จิตรวิลยั   ตําแหนง    

นายชางโยธา ๓   และ นายโกศล  นานอย  พนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา     เปนผูชวย                

มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
๑. งานขนสงและวิศวกรรมจราจร      
๒. งานไฟฟาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  งานประปา   

๓. การระบายน้าํ  แกไขปญหาน้ําทวมขัง   การบํารุงรักษาคูคลองทอระบายน้ํา  ทําการสํารวจ      

พื้นที่และโครงการปองกนัน้ําทวมขัง    

              ๔.   การจัดทาํแผนโครงการบํารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ  แผนโครงการลางทอระบายน้ําและ

แผนการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  เคร่ืองสูบน้าํ  อุปกรณเกี่ยวกับการระบายน้ําใหมีความพรอมที่จะใชใน      

การปฏิบัติงาน      ตลอดจนการแกไขเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมขัง     การระบายน้าํและจัดต้ัง

งบประมาณขุดลอกคูคลอง  คูน้ํา  สรางเข่ือน  สรางทํานบ   เปนตน 

              ๕.  งานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบตางๆ  งานการกอสราง  โดยไดรับอนญุาต  ตาม  พ.ร.บ.    

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติมฯ     ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ     การขุดดิน – ถมดิน        

ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมตลอดถึง เร่ืองรองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ  ในพืน้ทีห่มูที่ ๔ 

              ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

          ๔. ฝายผังเมือง  

               มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสรศกัด์ิ  เกตุแกว  ตําแหนง   นายชางโยธา ๖       

เปนหวัหนา  โดยมี  นายไพโรจน  สุขมุ    ตําแหนง นายชางโยธา ๕     และนายณรงค วิลัย ตําแหนง       

นายชางโยธา ๓   เปนผูชวย  มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี ้
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   ๑.  สํารวจแผนที ่ การกาํหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง  

               ๒.  งานจัดรูปที่ดินและฟนฟเูมอืง  กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตกอสรางอาคาร   

การระวงัช้ีแนวเขตที่สาธารณะรวมกับสํานักงานที่ดินฯ    

               ๓. งานจัดรูปที่ดินและฟนฟเูมอืง   กาํหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที ่               

สาธารณะ  การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินใหเปนที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ               

ส่ิงสาธารณูปการ  เชน  ถนน  ทางเทา  คันดิน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 

               ๔.  การตรวจสอบการขอใชที่สาธารณะ  การครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ  ขออนุญาตเช่ือมทาง     

สาธารณะ     การดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณะ   การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/ส่ิงสาธารณูปการ    

เชน  ถนน  ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้าํ  

               ๕. งานสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบตางๆ  งานการกอสราง  โดยไดรับอนญุาต  ตาม  พ.ร.บ.    

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  แกไขเพิ่มเติม ฯ  ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ  การขุดดิน – ถมดิน  ตาม 

พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน  รวมตลอดถึง เร่ืองรองเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ  ในพืน้ทีห่มูที่ ๕ 

               ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

               โดยใหทุกฝายดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย    หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคในการทํางาน           

ใหแจงใหผูอํานวยการกองชางในชั้นตนกอนเพื่อดําเนนิการแกไข    และรายงานใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือ         

ข้ึนไปทราบตอไป 

            ทั้งนี้   ต้ังแตวันที ่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ  วนัที ่ ๑๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

                          ชัชวาลย   ยาวิชยั 

                            ( นายชัชวาลย   ยาวิชยั) 

                             นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

 

 


