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ค าน า 
 
  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. 2544 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (3) (ก) (ค) ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล 
และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดท ารายงานระบบ
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. 2544 (รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 ) โดยได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544 ข้อ 5 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยให้ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร          
ส่วนต าบลท่าคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะท า
ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยงานเอง โดยเฉพาะเรื่องการปูองกันการทุจริต และความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นจากการของการใช้ จ่ายเงินแผ่นดิน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
และประเทศชาติโดยส่วนรวมต่อไป 
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แบบ ปย.1 

ส่วนงานย่อย ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจ านวน
มากแต่งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปัญหาในคราวเดียวพร้อม ๆ กัน
ได้ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   กิจกรรมการจัดท า ประชาคมเพื่อการจัด
แผนพัฒนาประจ าปี 

โครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยภา คประชาชนมี
จ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ ากัด  บางกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ี  ท าให้การพิจารณาจัดท า
โครงการฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ท่ัวถึงและมีประชาชนส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีได้รับประโยชน์ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนา
ประจ าปี 

ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้    
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เล็งเห็น

ถึงประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. ประสาน ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอ าเภอ/ฝุาย
ปกครองท้องท่ี ภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ ในการเข้า
มามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมจัดท า
แผนพัฒนา 

3. จัดให้มีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของ
โครงการท่ีจะต้องด าเนิน การในแต่ละปีไว้ในล าดับต้น 
ๆ ของแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ทันทีท่ี
มีความพร้อมด้านงบประมาณ  และสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

 

ผลการประเมิน 
  งานนโยบายและแผนส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า พบว่ามีความเส่ียง 1 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดท า ประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 
แม้จะมีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 
2. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบก าหนด มีการ
ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รวมท้ังมีรายงานผลและเสนอ
ความเห็นท่ีได้จากการติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นทราบ 
3.ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได้
จากการติดตามประเมินผลเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
4.มีการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
โดยประสานขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไขตาม
ความพร้อมด้านงบประมาณ 
แม้จะมีการควบคุมในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2557
และปีต่อๆไป 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

 จัดให้มีการเผยแพร่แผนพัฒนาประจ าปีทาง 
www.Thakha.co.th ทาง เอกสารส่ิงพิมพ์ หรือส่ือ
ประเภทอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบทิศทางการ
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม 

๕. การติดตามการประเมินผล 
-  ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผลและก าหนดกิจกรรมการปรับปรุง 
-ใช้แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ โดย

สถาบันการศึกษา  
การสัมภาษณ์ แบบ  focus Group ในคราว

ประชุมผู้น าชุมชน 

 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม  มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ังหน่วยงาน  มี
ช่องทางการส่ือสารที่ชัดเจน  สะดวกต่อการใช้งานและทัน
ต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่าย  รวมท้ังได้จัดส่ือ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ให้แก่พนักงานและ
ประชาชนได้ทราบท่ัวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
และผู้ใช้แรงงาน เหตุเกิดจากเด็กและเยาวชนไม่ได้ เข้า
รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ครอบครัวฐานะทาง
บ้านยากจน มีเวลาว่างมากจึงมีโอกาสท่ีจะถูกชักจูงได้
โดยง่าย 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติด 

ความเส่ียง 
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

เยาวชนตามโรงเรียน และผู้ใช้แรงงาน       
๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
     1. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อาทิ เช่น ผู้น าชุมชน สถานศึกษา  ผู้น าอปท.        
ฝุายปกครองท้องท่ี ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด(25 ตาสัปปะรด)เพื่อเฝูาระวังและปูองกันตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 
     2. จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3.  ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเฝูาระวัง  
และใช้การ หาข่าวในพื้นท่ีเพื่อ ปราบปรามแหล่ง       
ซื้อ - ขาย หรือแหล่งมั่วสุมในพื้นท่ีร่วมกับ ตชต.  สตส.
อ าเภออัมพวา 
     4. ต้ังด่านตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีปกครอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ปรับปรุงค าส่ัง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ประสานการปฏิบัติและแจ้งเวียนค าส่ังเพื่อทราบ 
-  จัดท ากิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้

ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการ เฝูา
ระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ผลการประเมิน             
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
การควบคุมภายในแล้วพบความเส่ียง 1 กิจกรรม คือ 
     “กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
      กล่าวคือมีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง โดย
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝุาย 
และถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญในทุกรัฐบาล และในปัจจุบัน
การซื้อ-ขาย ยาเสพติดเป็นไปโดยง่ายในกลุ่มเส่ียง ประกอบ
กับกระบวนการค้ายามีวิธีการท่ีสลับซับซ้อนยากต่อการ
ปูองกันและปราบปราม 
     คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็น
ว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

  
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
-  ให้การสนับสนุนภารกิจปราบปรามแหล่งซื้อ – 

ขาย และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก , เยาวชนใน
สถานศึกษา 

-จัดท าโครงการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการแข่งขันกีฬา 
เพื่อใช้การกีฬา และการออกก าลังกายเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการลดพฤติกรรมการเสพยาเสพติดในกลุ่ม
เส่ียง 
๕. การติดตามการประเมินผล 
    ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ใช้ฐานข้อมูล ศตส.อ าเภออัมพวา และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าคา ในการควบคุม และแก้ไข
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี

จุดอ่อน คือ เด็กและเยาวชนมักชอบรวมกลุ่มตาม
พฤติกรรมของช่วงวัย และกระบวนการค้ายาเสพติด 
มีปัจจัยในการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้โดยง่าย ท าให้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปราบปรามโดยผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตลอดจนความไม่เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีท่ี
ประชาชนควรพึงมีภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน          
ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ท าให้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองแต่ละครั้ง
มีผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน  
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสิทธิ 

หน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  ผ่านทาง
เอกสารส่ิงพิมพ์ ปูายประชาสัมพันธ์ หรือส่ือประเภท
อื่นๆ  

2. จัดท าโครงการ “เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่
เยาวชนไทยในโรงเรียน” เพื่อปลูกฝังและให้ความรู้ใน
เรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 

3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในทุกครั้งท่ีมีการ
จัดงานต่าง ๆ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา และวันส าคัญ ต่างๆ เช่นวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใน
คราวประชุมผู้น าชุมชน เป็นต้น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
 มีการจัดท าโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่

เยาวชนไทยในโรงเรียน และเผยแพร่การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสร้างความรู้ความ 

  

ผลการประเมิน 
      งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่ามีความเส่ียง 1 
กิจกรรม ได้แก่ 
 
กิจกรรมปกป้องเทินทูนสถาบัน 
       กล่าวคือ ภารกจิปกปูองเทิดทูนสถาบัน มีการควบคุม
ท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องการทราบ
สิทธิและหน้าท่ีประชาชน  ท่ี ควรพึงมีพึงเป็นในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น หน้าท่ีในการด ารงรักษา
ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   หน้าท่ีในการ
เคารพกฎหมายบ้านเมือง เคารพในสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น 
ประกอบกับ ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือ
SOCIAL MEDIA (โซเชียลมีเดีย) เช่น face book ทาง line 
เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุหลักหรือ จุดอ่อนให้มีการวิเคราะห์
ข่าวในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และถูกชัก
จูงได้ง่าย  
     คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็น
ว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เข้าใจให้ประชาชนทราบว่า สถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทยเป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อ
ประเทศชาติและประชาชนคนไทย มาแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน ควรท่ีคนไทยควรใช้เหตุผลพิจารณา ก่อนเช่ือ
ตามบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ  

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผลการประเมินพบว่า
มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน 
ท่ีส าคัญ กล่าว คือ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการรับฟังข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นจุดอ่อนให้มีการวิเคราะห์
ข่าวในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย  และ
ถูกชักจูงได้ง่าย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 

ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในทุก
สถานการณ์ 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อปพร. 
ท่ีส่ังใช้ให้ปฏิบัติหน้าท่ี ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมทุก
ภารกิจ ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี อปพร. ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเส่ียง    
ภารกิจงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น

ภารกิจท่ีไม่อาจคาดหมายการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ได้
ล่วงหน้าและเนื่องจากสภาพพื้นท่ีต าบลท่าคาเป็นร่อง
สวนท่ีมีน้ าล้อมรอบ อาจท าให้เกิดความส่ียงต่อการ
เกิดอุทกภัยได้ง่าย 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ก าหนดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้ 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
- ขุดลอกคลอง และพัฒนาล าคลอง 
- จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพิ่มเติม 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มอบหมายค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

เฝูาระวังและประสานการแจ้งเตือนภัยให้กับ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที  ประชาสัมพันธ์ทาง
อินเตอร์เน็ตของ อบต.ท่าคา หอกระจายข่าวต่างๆ 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า การควบคุม
ภายในงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมท่ี
เพียงพอในระดับหนึ่ง ได้แก่ 
      -  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานการเฝูาระวังภัย
และการแจ้งเตือนภัยและการแจ้งเตือนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     -  การซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการปูองกันภัยให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
     แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพพื้นท่ีภูมิประเทศและภัย
พิบัติต่าง ๆ ท่ีไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าท าให้พบว่าอุปกรณ์
ท่ีใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่ีมีราคาสูง อาจ
ไม่สามารถจัดหาได้ครบทุกประเภท และอาสาสมัครปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยบางส่วน มีภารกิจท่ีต้องประกอบ
อาชีพส่วนตัว เป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่สูงขึ้น 
    ประกอบกับเป็นภารกิจถ่ายโอนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการณ์
เผชิญเหตุ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึง
ยังคงเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 



 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือ ในการ

ติดตามประเมินผล ฝุายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผลการประเมินพบว่า 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน คือ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นจะต้อง
ใช้งานท่ีมีราคาสูง เช่น รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เครื่องมือตัด
ถ่าง เป็นต้น ประกอบกับยานพาหนะถูกจ ากัด
ความเร็วโดยลักษณะพื้นท่ีเกษตรกรรม ถนนใน
หมู่บ้านคับแคบ จึงยังคงไม่มีความจ าเป็นต้องเร่งรัด
จัดหาเครื่องมือท่ีมีราคาสูงเกินกว่าสถานการคลังโดย
เร่งด่วน และอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยบางส่วนจะต้องประกอบอาชีพส่วนตัว ท าให้ไม่มี
โอกาสเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรม การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก กฎหมายดังกล่าวเป็น
กฎหมายใหม่ท่ีจะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาต ซึ่งผู้อนุญาตจะต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาตามคู่มือกลางฯก าหนด กรณีล่าช้า
ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ยื่น หากไม่แจ้งท้ังกรณีแล้ว
เสร็จ/ล่าช้า มีโทษทางวินัย/ถูกด าเนินคดี 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ภารกิจงาน ในหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นภารกิจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 
การให้ประทานบัตร และการใช้อาชญาบัตร ตาม
กฎหมาย/ภารกิจถ่ายโอน โดยผู้อนุญาตตามกฎหมาย
จะต้องด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนทุกงาน
บริการ อาจท าให้เกิดความส่ียงต่อ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางก าหนดได้โดยง่าย โดยเฉพาะกรณี
งานท่ีไม่ได้ปฏิบัติเป็นปกติประจ า/หรือบุคลากรไม่มี
ความช านาญงานเฉพาะในด้านนั้นๆ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ได้ก าหนดการปูองกันและ แก้ไขปัญหาในทาง
ปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

-  มีการ ก าหนดให้หน่วยงานกอง/ส่วนราชการ
ภายใน ก าหนด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน บริการ
ประชาชนในด้านนั้นๆ 

- download /จัดท าคู่มือกลางท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุญาตในงานภารกิจท่ีต้องด าเนินการเพื่อ
จัดเตรียมไว้เป็นคู่มือส าหรับปฏิบัติงาน 

 

ผลการประเมิน 
     งาน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  ตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  ส านักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า การควบคุม
ภายในงานการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การอนุมัติ 
การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้
ประทานบัตร และการใช้อาชญาบัตร ตามกฎหมาย/ภารกิจ
ถ่ายโอน มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง ได้แก่ 
      -  การจัดท าคู่มือกลาง  เพื่อให้ผู้ปฎิบัติได้ใช้ส าหรับ
ประกอบการท าความเห็นเพื่อให้ผู้มีอ านาจได้พิจารณาตาม
ขั้นตอนกฎหมายก าหนด  
     แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพ ความเป็นกฎ หรือค าส่ัง
ทางการปกครองในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุมัติหรือ
ไมท าการปฏิเสธการจดทะเบียน iท าให้ต้องมีข้ันตอนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และเอกสารให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ หากปฏิเสธค าขอโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบ/ค าขอ
ไม่สมบูรณ์ อาจท าให้ผู้ปฎิบัติต้องรับโทษได้โดยง่าย  
    ประกอบกับภารกิจถ่ายโอนท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการพิจารณาตามค าขอ บุคลากรไม่มี
ความช านาญงานเฉพาะในด้านนั้นๆอาจท าให้บริการขาด
ประสิทธิภาพ/ล่าช้าเกินเหตุ คณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปี
ต่อๆไป 



 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

 -มอบหมายค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบผ่านช่องทางติดต่อ ทางเวปไซด์ ส านักงาน 
ก.พ.ร./กรมส่งเสริมฯ เพื่อติดตามและดึงข้อมูลจาก
ระบบอิเล็กทรอนิคส์มาปรับใช้ตามบริบทของ อปท. 
ตามความเหมาะสม  

-ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตของ อบต.ท่าคา  
หอกระจายข่าวต่างๆ เพื่อน าเผยแพร่คู่มือส าหรับ
ประชาชนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือ ในการ
ติดตามประเมินผล โดย ฝุายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาท าการประเมินผล  ผลการประเมิน
พบว่า มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน คือ ภารกิจท่ีให้บริการสาธารณะตามภารกิจ
ถ่ายโอน บางกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เฉพาะในเรื่องนั้น อาจท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติมี
ความผิดพลาดและบกพร่องในประเด็นการพิจารณา
อนุญาต/อนุมัติ ได้โดยง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
แม้ส านักงานปลัดฯจะจัดให้มีการควบคุมภายใน ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายในในทุก

ขั้นตอนท่ีเห็นว่ามีนัยส าคัญของกิจกรรมท่ีอาจท าให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีอาจเป็นสาเหตุ การใช้ทรัพยากร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตลอดจนจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่จากการติดตามประเมินผลภายในส่วนราชการพบว่ายังคงมีความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มี การก าหนดกิจกรรมการควบคุม ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป เนื่องจากจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในของส่วนราชการต่างๆยังคงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จากการตีความ  
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอาจตีความไม่ตรงกันตามนัยส าคัญทางกฎหมาย เช่น การ
เบิกจ่ายงบประมาณในบางกิจกรรม เช่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ การปูองกันและบรรเทาปัญหาสา
ธารณภัย เป็นต้น ประกอบกับการประกาศในราชกิจานุเบกษา บังคับใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    ท่ีอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ควบคุมและก ากับดูแลอาจมีข้อทักท้วง
การปฏิบัติ ดังนั้นจึงเห็นควรใช้สารสนเทศและการส่ือสาร เช่นการขอทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องไปยังส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม หรือผู้ก ากับดูแลก่อนปฏิบัติ เป็นต้น เพื่อช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความเส่ียงจากจุดอ่อนและข้อบกพร่องท่ีพบในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หรือการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ 
ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วในระดับหนึ่ง  

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน....................................................... 

         (นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์) 
                 ต าแหน่ง..หัวหน้าส านักปลัด… 

วันที่..29..เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ. .2558.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   แบบ ปย.1  

ส่วนงานย่อย ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ไม่มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ข้อมูล

ทะเบียน ทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีไม่เป็น
ปัจจุบัน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ไม่มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ข้อมูล

ทะเบียน ทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ยากต่อการติดตามผู้ค้างช าระภาษี 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
-ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การ จัดท าแผนท่ีภาษี  

และทะเบียนทรัพย์สินเสร็จส้ินสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
-ประสานฝุายปกครองท้องท่ี/สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล ช่วยเร่งรัดและประชาสัมพันธ์
ติดตามผู้ค้างช าระภาษี 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
- จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
- ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการจัดเก็บภาษี 
- ออกหนังสือเตือน แจ้งผู้ค้างช าระภาษีได้ทราบ

ขั้นตอนการช าระภาษี  

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการคลังติดตาม

ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ถือเป็นงานท่ีส าคัญ เนื่องจาก
หาก อปท.มีการจัดเก็บรายได้ท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้
สถานะการคลังมีรายได้พอเพียงต่อการบริหารงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
งานบริหารงานจัดเก็บรายได้ พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเส่ียงในเรื่องของการ
จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ท า
ให้ไม่อาจก าหนดผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน การด าเนินกิจกรรมควบคุมให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษี
และบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่า
เป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป  

 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจน

และไม่เป็นปัจจุบัน  อาจท าให้การควบคุม/การ
เบิกจ่ายพัสดุมีข้อบกพร่อง 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
- การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจน

และไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่มีห้องส าหรับเก็บพัสดุ  อาจท าให้เกิดความ

เส่ียงในการสูญหายหรือส้ินเปลืองในการซ่อมแซม/
ดูแลบ ารุงรักษา 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ให้ชัดเจนและ

เป็นปัจจุบัน  พร้อมขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานให้
ลงทะเบียนคุมการยืมใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง เพื่อ
ปูองกันการสูญหายหรือการใช้ไม่ถูกวิธี 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน

(ครุภัณฑ์) ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน  จัดให้มี
สมุดลงนามผู้ยืมใช้ปฎิงานในหน้าท่ีให้เป็นปัจจุบัน  

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
-มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกอง คลัง/ผู้อ านวยการ

กองช่าง/หัวหน้าส านักปลัด ควบคุมการยืมใช้ครุภัณฑ์
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้เป็นปัจจุบัน 

การติดตามประเมินผล มอบหมายให้ผู้อ านวยการ
กองคลังก ากับดูแล แล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา 
ทราบ 

 

ผลการประเมิน 
งานบริหารงานพัสดุ พบว่ากองคลังแบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานได้แก่1.งานการเงิน 2.งานบัญชี 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้4.งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเส่ียง 1 กิจกรรม 
ได้แก่การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจนและ
ไม่เป็นปัจจุบัน เห็นควรจัดให้มีการควบคุม และบริหาร
ความเส่ียง ดังนี้ 
1.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 
2.ให้มีการจัดท ารายงานพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และมีผู้
ก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่า
เป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 
 
 

 
 



 
   แบบ ปย.1 (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  อีกท้ัง
การตีความในระเบียบและวิธีปฏิบัติ อาจมีความเห็น
ไม่ตรงกันกับหน่วยก ากับดูแล หรือตรวจสอบ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเปล่ียนแปลงบ่อย  อีกท้ังการ
ตีความในระเบียบและวิธีปฏิบัติ   อาจท าให้เกิดข้อ
ทักท้วงจากหน่วยก ากับดูแล หรือตรวจสอบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ศึกษาระเบียบให้เป็นปัจจุบัน และส่งพนักงานเข้า
อบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสายงาน 

- มีการตรวจสอบรายงาน ก่อนด าเนินการจัดซื้อ- 
จัดจ้าง หากมีกรณีสงสัยในแนวทางปฏิบัติให้สอบถาม 
สายตรงท้องถิ่น.หรือน าปรึกษาเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าจังหวัด
สมุทรสงคราม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อ
ทักท้วงของ สตง. ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๕. การติดตามการประเมินผล 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

มอบหมายให้ ผู้อ านวย การ กอง คลังติดตาม      
ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

 

ผลการประเมิน 
งานบริหารงานการคลัง พบว่ากองคลังแบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานได้แก่1.งานการเงิน  
2.งานบัญชี 3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้4.งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ จากการติดตามผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่ากิจกรรมการตรวจสอบ
ฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีการควบคุมท่ี
เพียงพอในระดับหนึ่ง บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดย
ด าเนินการดังนี ้
1.มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
2.จัดให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความช านาญในการใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ /งานพัสดุ/งานการจัดท างบประมาณท่ี
เกี่ยวข้องในระบบ(E-LAAS) 
  แม้จะมีการควบคุมท่ีดีพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีความ
เส่ียง ในวิธีปฏิบัติตามระบบบัญชี E-LAASซึ่งยังคงเป็น
กิจกรรมท่ีต้องติดตามและวางระบบควบคุมภายในต่อไป 

และเนื่องจากกิจกรรมการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็น
ภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่า
เป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป เพื่อลดข้อผิดพลาดให้
เกิดขึ้นน้อยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

แม้กองคลังจะจัดให้มีการควบคุมภายใน ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายในในทุกขั้นตอน     
ท่ีเห็นว่ามีนัยส าคัญของกิจกรรมและการปฏิบัติท่ีอาจท าให้ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ    ท่ีอาจเป็นสาเหตุ การใช้ทรัพยากร ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ตลอดจนจัดให้มีการ
ติดตามประเมินผลในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่จากการติดตามประเมินผลภายในส่วนราชการพบว่า  ยังคงมีความ
เส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มี การก าหนดกิจกรรมการควบคุม ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป เนื่องจาก
จุดอ่อนของการควบคุมภายในของส่วนราชการต่างๆยังคงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน อัน
เนื่องมาจาก ระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง  และการประกาศใช้กฎหมายเฉพาะท่ี
เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงวิธีการและวงเงินการจัดหาพัสดุตลอดเวลา อีกท้ังการตีความในระเบียบและวิธีปฏิบัติ  
ท่ีอาจตีความไม่ตรงกันในนัยส าคัญทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมงานส่งเสริม
ประเพณี/งานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทางด้านต่างๆ ผู้ควบคุมและก ากับ
ดูแลอาจมีข้อทักท้วงการปฏิบัติ ในประเด็นไม่มีระเบียบเบิกจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณไม่สมเหตุสมผล หรือเป็น
การเบิกจ่ายในลักษณะประประชาสัมพันธ์เป็นการส่วนตัว เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นควรใช้สารสนเทศและการส่ือสาร 
เช่นการขอทราบวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินประจ าจังหวัดสมุทรสงคราม หรือผู้ก ากับดูแล
ก่อนปฏิบัติ เพื่อช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาความเส่ียงจากจุดอ่อนและข้อบกพร่องท่ีพบในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วในระดับหนึ่ง  

 
 
 

                                                      ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
      (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. ท่าคา 
วันที่....28.. เดือน...ตุลาคม ..พ.ศ. .2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.1 

ส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
- เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

กล่าวคือ ข้อมูลพื้นท่ีในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
ไม่มีความชัดเจนในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์หรือ
ขอบเขตระยะทางการด าเนินการ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
ข้อมูลพื้นท่ีในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ไม่มี

ความชัดเจนในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์หรือขอบเขต
ระยะทางการด าเนินการ  ตลอดจนมีความเส่ียงท่ีเกิด
จากกรรมสิทธ์ที่ดินเปล่ียนแปลงผู้ครอบครองภายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ  

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท าค าส่ังแบ่ง

งานและก าหนดผู้รับผิดชอบ ช้ีแจงประชาชนให้ทราบ
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อน
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และแนวระยะทางท่ี
ต้องด าเนินการ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
- ได้ทราบขั้นตอนการด าเนินการ 
- จัดท าระยะทางขอบเขตเนื้องานเพื่อให้ประชาชน

ทราบจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดโครงการ 
- เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาขนทั่วไปได้รับทราบ

วิธีการด าเนินงาน 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
มอบหมายให้นายช่างโยธาติดตามประเมินผลแล้ว

รายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้วิเคราะห์และ
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ าพบว่า
มีความเส่ียง 1 กิจกรรมคือกิจกรรมการประสาน
สาธารณูปโภค พบว่ายังมีการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งได้
ด าเนินการแก้ไข ดังนี ้
1.ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีพร้อมผู้เสนอโครงการ ออกส ารวจ
ข้อมูลพื้นท่ี ก่อนประมาณการค่าใช้จ่าย 
2.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบความส าคัญของ
เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นเงื่อนไขส่วนส าคัญประกอบ
โครงการ 
3.เตรียมความพร้อม ปักหมุด ฉีดสีสเปรย์ ก าหนดเส้นทาง 
ระยะทางก่อสร้าง  
และเนื่องจากกิจกรรมการประสานสาธารณูปโภคเป็น
ภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่า
เป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 



 
    แบบ ปย.1 (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ เนื่องจากพื้นท่ีเป็นร่องสวน มีน้ าขังอยู่โดยรอบท า
ให้สภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการออกแบบและเป็น
อุปสรรคต่อการควบคุมงานในเรื่องการก่อสร้าง 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
สภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการออกแบบและเป็น

อุปสรรคต่อการควบคุมงานในเรื่องการก่อสร้าง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์

ท่ีดินท่ีจะก่อสร้างให้ความร่วมมือในขั้นตอนการ
ส ารวจและออกแบบเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบและควบคุมงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
จัดท าฐานข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน

ด้านการออกแบบและควบคุมงานไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ สตง. เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
มอบหมายให้นายช่างโยธาติดตามประเมินผลแล้ว

รายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้วิเคราะห์และ
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ าพบว่าการ
ออกแบบและควบคุมงานมีการควบคุมภายในท่ีดีพอระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงมีความเส่ียงท่ีจะต้องจัดให้มีการควบคุม ต่อไปดังนี้ 
1.การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ท าให้การ
ออกแบบ การควบคุม จะต้องท าการตรวจสอบตลอดเวลา  
2.สภาพพื้นท่ีก่อสร้าง เป็นร่องสวน มีน้าล้อมรอบ จึงต้องก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกแบบ ประมาณราคาใช้ความละเอียด รอบคอบ 
และหลักวิชาทางช่าง ในการคาดคะเนปริมาณงาน เพื่อไม่ให้
เกิดข้อบกพร่องได้โดยง่าย 
3.ให้มีการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง กับสภาพพื้นท่ีจริง ก่อนขอ
อนุมัติผู้มีอ านาจด าเนินการลงนาม 
และเนื่องจากกิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน
ก่อสร้าง เป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึง
ยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 
 
 
 
 
 
 



 

นายชยัวฒัน์ ฟักเขียว 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

แม้กองช่างจะจัดให้มีการควบคุมภายใน ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนท่ี
เห็นว่ามีนัยส าคัญของกิจกรรมท่ีอาจท าให้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ  
ท่ีอาจเป็นสาเหตุการใช้ทรัพยากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผล
ในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่จากการติดตามประเมินผลภายในส่วนราชการพบว่ายังคงมีความเส่ียงท่ีจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆ ไป ดังนี้ 

1.การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ท าให้การออกแบบ การควบคุม จะต้องท าการ
ตรวจสอบตลอดเวลา  

2.สภาพพื้นท่ีก่อสร้าง เป็นร่องสวน มีน้าล้อมรอบ จึงต้องก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ออกแบบประมาณราคาใช้
ความละเอียด รอบคอบ และหลักวิชาทางช่าง ในการคาดคะเนปริมาณงาน เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องได้โดยง่าย  

3.ให้มีการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง กับสภาพพื้นท่ีจริง และเพิ่มข้ันตอนการตรวจสอบการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินท่ีได้รับอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ก่อนขออนุมัติผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

 
 

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
           (นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว) 

ต าแหน่ง.ผู้อ านวยการกองช่าง อบต. ท่าคา 
วันที่....26.. เดือน...ตุลาคม..พ.ศ. ..2558. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบ ปย. 1 

ส่วนงานย่อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านบุคลากร 
ไม่มีบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบลในสายงาน ท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มา
รับผิดชอบโดยตรง  เนื่องจากปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ภาระผูกพัน ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจ
ก าหนดได้เกินร้อยละ 40 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
บุคลากรท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ไม่มีความรู้ทางวิชาชีพ 

งานสาธารณสุข งานควบคุมโรคตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการส่วนอื่นเป็น

ผู้รับผิดชอบ /ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 

ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อถือ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  และลดข้อผิดพลาดในการ
เบิกจ่าย 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
จัดท าฐานข้อมูล/ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการสืบค้นและเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานโดยสอบถามงานจากผู้มีหน้าท่ีโดยตรง
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด) 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
มอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัด และผู้ช่วย

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ติดตามประเมินผลแล้วรายงาน
ให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่ง
โครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งาน
บริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากาการวิเคราะห์
และประเมินผล พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในอันเนื่องมาจากส่วนสาธารณสุข และ
ส่ิงแวดล้อมไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงในสายวิชาชีพ
งานผู้ปฏิบัติ แต่งยังคงไว้ โดยการก าหนดให้มีการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 
1.ผู้ก ากับดูแลได้ประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเป็นท่ีปรึกษา ฝุายวิชาการ 
2.การด าเนินการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข 
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติท าการศึกษาระเบียบก่อนปฏิบัติ และ
น าเสนอเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตรวจสอบ 
ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติพิจารณาส่ังด าเนินการ 
3.ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงของ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  
ประกอบกับเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มี
การควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

สภาพพื้นท่ีเป็นล าคลองล าประโดงสาธารณะจ านวนมาก ท่ี
เอื้ออ านวยต่อการเพาะเช้ือ 

ผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
สถานประกอบการในพื้นท่ี ท าให้อาจเป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมการระบาดของโรค 

การได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ช่วยให้การช่วยเหลือ และบริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุข ในกรณีโรคไม่ติดต่อ หรือการ
ปรับเปล่ียนพฤฒิกรรมด้านสุขภาพเป็นไปได้โดยง่าย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

สภาพพื้นท่ีเป็นล าคลอง  ล าประโดงสาธารณะจ านวนมาก 
ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเพาะเช้ือ 

ผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
สถานประกอบการในพื้นท่ี 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวโรคติดต่อและ โรคไม่
ติดต่อ ตลอดจนแนะน าวิธีการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค   
มีการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในทุก ๓ 
เดือน โดย อสม.ประจ าต าบลและ รายงานจาก  รพ.สต. เขต
พื้นท่ี 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

ประสาน และ มอบหมาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล เป็นผู้รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ และ
จัดเก็บข้อมูลรายงาน   

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

ประสานการปฏิบัติพร้อม มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ี รพสต. 
ติดตามประเมินผล แล้วรายงานให้ปลัดอบต.ท่าคา ทราบ 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้
แบ่งโครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน 
ได้แก่1.งานบริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม 
จากการวิเคราะห์และประเมินผล พบว่าเป็นความ
เส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องมาจากสภาพพื้นท่ี แต่จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุมภายใน ท่ี
เพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการดังนี ้
1.ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 และ อสม. ในการออกควบคุมพื้นท่ีเกิดโรค 
2.ประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
การเฝูาระวัง  และรายงานสถานการณ์โดยตรง ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น /เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
3.ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก ก่อนเกิดโรค 
4.การได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ช่วยให้การ
ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ในกรณีโรคไม่
ติดต่อเป็นไปได้โดยง่าย 
และเนื่องจากเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคง
มีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มี
การควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 

 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน  

เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  และเป็นผลให้เกิดภัยธรรมชาติได้
โดยง่าย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจปัญหาภาวะโลก

ร้อน  การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว การ
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นเป็นไปโดยยาก 
ปัญหาในระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณท้องถิ่น 
ตลอดจนความตระหนักตื่นรู้ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ให้ความความเข้าใจกับประชาชน ผ่านทางส่ือ

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  การรณรงค์ผ่านหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ให้ความความเข้าใจกับประชาชน ผ่านทางส่ือ

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ 
และรับรู้กระบวนการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อัน
เนื่องมาจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีส าคัญ 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
-รณรงค์ให้ความรู้ผ่านการประชุมผู้น าชุมชน/

ประชาคมหมู่บ้าน 
-มอบหมายให้ หัวหน้าส านักงานปลัด ติดตาม

ประเมินผล แล้วรายงานให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่ง
โครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งาน
บริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์
และประเมินผล พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องมาจากสภาพพื้นท่ี และการ
ประชาสัมพันธืให้ประชาชนทราบผลกระทบท่ีเกิดจาก
ส่ิงแวดล้อม แต่จากการติดตามประเมินผล พบว่ายังคงมี
การควบคุมภายใน ท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการ
ดังนี ้
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้กระบวนการ
เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากน้ ามือมนุษย์ 
2.รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถัง การท าปุ๋ย
หมักจากเศษวัชพืช  
3.ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แหล่งน้ าล าคลองธรรมชาติ 
การปลูกต้นไม้สองข้างทางถนน. 

 
 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
สภาพพื้นท่ีสวนมะพร้าวและบ้านเรือนชาวบ้าน

ปลูกอยู่ริมคลองถนนแคบเข้าไปจัดเก็บขยะล าบาก 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
สภาพพื้นท่ีสวนมะพร้าวและบ้านเรือนชาวบ้าน

ปลูกอยู่ริมคลอง พื้นท่ีบางส่วนไม่มีถนนตัดผ่าน ท าให้
การ เข้า ถึงการให้บริการ จัดเก็บขยะ เป็นไปอย่าง
ล าบาก 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
แบ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยออกเป็นสายเป็น

แนวทางในการจัดเก็บ 
 ติดต้ังจุดบริการท้ิงขยะเพิ่มเติม และจัดแบ่งสาย

ทางการเก็บขยะหมุนเวียนให้ท่ัวถึง ในทุกสัปดาห์ 
จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกใน การคัดแยกขยะก่อนลง
ถัง เป็นต้น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
มีการแบ่งสายการจัดเก็บขยะมูลฝอยออกเป็นสาม

สาย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และมาท า
เรื่องร้องขอบริการจุดจัดเก็บขยะเพิ่มเติม ได้ท่ีท าการ 
อบต./การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนลงถัง เป็นต้น 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
มอบหมายใหพ้นักงานจ้างตามภารกิจคนขับประจ า

รถบรรทุกขยะเป็นผู้ ติดตามประเมินผล โดยสอบถาม
จากผู้ใช้บริการ แล้วรายงานให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่ง
โครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งาน
บริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์
และประเมินผล พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องมาจากสภาพพื้นท่ี 
โดยเฉพาะบ้านเรือนท่ีอยู่ริมคลอง แต่จาการติดตาม
ประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และมาท าเรื่องร้องขอ
บริการจุดจัดเก็บขยะเพิ่มเติม ได้ท่ีท าการ อบต. 
2.ติดต้ังจุดบริการท้ิงขยะเพิ่มเติม และจัดแบ่งสายทางการ
เก็บขยะหมุนเวียนให้ท่ัวถึง ในทุกสัปดาห์ 
3.จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกในการรักษ์บ้านเกิด 
และเนื่องจากภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีความเห็นว่าเป็นความเส่ียง
ท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 
2558 และปีต่อๆไป 

 
 
 

 
 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการ ใช้จ่ายงบประมาณ  กองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นท่ี  
(สปสช.)ต าบลท่าคา 

การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลท่าคา ในกิจกรรมการปูองกันโรค การ
ปรับเปล่ียนพฤฒิกรรมด้านสุขภาพ มีความเส่ียงท่ีอาจ
ด าเนินการผิดระเบียบ เนื่องจากการตีความใน
ระเบียบและวิธีปฏิบัติ อาจมีข้อทักท้วงเนื่องจาก
ความเห็นไม่ตรงกับหน่วยก ากับดูแล หรือตรวจสอบ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
มีความเส่ียงท่ีอาจด าเนินการผิดระเบียบฯ 

เนื่องจากการตีความในระเบียบฯไม่ตรงกัน และมี
ความคลาดเคล่ือนตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการฯ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
1.ให้ความรู้เข้าใจกับประชาชน และคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา       
ในระเบียบการเสนอโครงการ และการใช้จ่าย
เงินกองทุน 

2.ประสานขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช. เขตุ 5 ก่อนด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ สตง. เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้ 

และร่วมตรวจสอบ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ให้ประชาชน

ทราบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่ง
โครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งาน
บริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์
และประเมินผล พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากงานบริหาร
สาธารณสุข ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องมาจาก
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเปิดกว้าง ให้
คณะกรรมการกองทุนสามารถใช้จ่ายงบประมาณ สปสช.
ต าบลท่าคา ในด้านการควบคุมโรค และการปูองกันโรคไม่
ติดต่อ ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพภาค
ประชาชน แต่จากการติดตามประเมินผล พบว่ายังคงมีการ
ควบคุมภายใน ท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้กระบวนการ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯท่ีจะด าเนินการให้
ประชาชนทราบเป็นการล่วงหน้า และร่วมตรวจสอบ 
3.ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
วงเงินคงเหลือตามระบบบัญชี ตลอดจนการอนุมัติ
งบประมาณ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลท่าคาทราบ และมีมติทุกครั้งท่ีมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 



 
๕. การติดตามการประเมินผล 

กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
มอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัด และผู้ช่วย

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ติดตามประเมินผล ตามแบบ 
สปสช.ก าหนด แล้วรายงานให้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา ทราบทุกไตร
มาส /ทุกครั้งท่ีมีการประชุมคระกรรมการบริหาร
กองทุน 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 

แม้ส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จะจัดให้มีการควบคุมภายใน 
ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนท่ีเห็นว่ามีนัยส าคัญของกิจกรรมท่ีอาจท าให้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นสาเหตุ การใช้ทรัพยากร ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากเป็น
ภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป  และเห็นควรใช้สารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้กระบวนการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี ในหลายช่องทาง ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ การจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงินคงเหลือตามระบบบัญชี ตลอดจน
การอนุมัติงบประมาณ  เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบเป็นการล่วงหน้า และร่วมตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ระบบการควบคุมจากองค์กรภาคประชาชนอีกทางเลือกหนึ่ง 
 

 
ชื่อผู้รายงาน....................................................... 

         (นายยุทธนา แจ้งแสดง) 
ต าแหน่ง.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
วันที่...29.. เดือน...ตุลาคม..พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.1 

ส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการศึกษา  เนื่องจากใน

อดีตด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนระดับปฐม
ศึกษา  

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
แยกการปฏิบัติงานบัญชี/การเบิกจ่ายใน ขั้นตอน
แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2551 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
บุคลากรไม่ทราบวิธีปฏิบัติตลอดจนแบบฟอร์มการ

บันทึกบัญชี 
ท าให้เกิดงานท่ีส่วนการศึกษาต้องปฏิบัติเป็น

ประจ าทุกครั้งท่ีมีการเบิกจ่าย/การบันทึกบัญชี 
นอกเหนือจากงานการเรียนการสอนตามปกติ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
แต่งต้ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีส่วนการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ  

และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่กรมส่งเสริม ฯจัดข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทาง
ปฏิบัติ 

-ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงของ สตง. 
เพ่ือถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานให้มีความชัดเจน และ

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีได้รับการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมิน 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้แบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 งานท่ีส าคัญ คือ1.งานบริหาร
การศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จากการติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 พบว่ามีความเส่ียง 1 กิจกรรม ดังนี้ 
1.เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก
ส่วนการศึกษาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2551 ท าให้เกิดงานท่ีส่วนการศึกษาต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีการเบิกจ่าย/การบันทึกบัญชี 
นอกเหนือจากงานการเรียนการสอนตามปกติ 
2.เป็นการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ท่ีต้องด าเนินการ
โดยการออกค าส่ังก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตามท่ี
ได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้งานการเงิน การพัสดุ การ
เบิกจ่าย การายงานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น (school information system :sis และ:ccis)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
และเนื่องจากเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 
และปีต่อๆไป 



 
แบบ ปย.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   กิจกรรมด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศ( :ccis) 
จัดท าค าส่ังมอบหมายการรายงานข้อมูล ท้องถิ่น 
(school information system :sis และ:ccis)  
ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ เพราะมี
ความส าคัญต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังระบบ 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
มอบหมายให้ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วน

การศึกษา  และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตาม
ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๒. มีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี และปรับปรุงค าส่ังแบ่ง
งานให้เป็นปัจจุบัน 
๓. มีการเปิดบัญชีเฉพาะในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. จัดท ารายงานความเคล่ือนไหวทางการเงินและ
การบัญชีท่ีเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. 
 

 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 

แม้ว่าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จะจัดให้มีการควบคุม
ภายใน ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายในในทุกขั้นตอนท่ีเห็นว่ามีนัยส าคัญของกิจกรรมท่ีอาจท าให้
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นสาเหตุการใช้ทรัพยากรไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม  แต่เนื่องจาก
เป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
ตามท่ีได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้งานการเงิน การพัสดุ การเบิกจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบ
ก าหนด  

 

ชื่อผู้รายงาน............................................................ 
              (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
      หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

วันท่ี  26  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) 

 
ส่วนงานย่อย 
- ส านักงานปลัด 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน ส านักงานปลัด 

รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       ส าหรับปสีิน้สุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8                                                                แบบ ปย.2 

รปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
กิจกรรม 
๑.ด้านการจัดท าประชาคม
เพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การวางแผนงาน
หรือโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับงบประมาณ 
และตรงตามความต้องการ
ของประชาชน และน ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ  

๑. มีค าส่ังแต่งต้ัง 
คณะกรรมการเพื่อท า
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ครบถ้วน 

การติดตามประเมินผล 
กิจกรรม การจัดท า ประชาคม
เพื่อการจัดท า แผนพัฒนา
ประจ าปี มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.ตรวจสอบการจัดท าแผน
เป็นไปตามข้ันตอนท่ีระเบียบ
ก าหนด/มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการท่ีถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
 

๑. แผนพัฒนามีแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ีเป็น
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเป็นจ านวน
มาก แต่งบประมาณมีอย่าง
จ ากัดไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อตอบสนอง
ตามความต้องการของ
ประชาชนหรือด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ ได้อย่าง
ท่ัวถึงทุกโครงการ 

๑. จัดล าดับโครงการท่ีมี
ความส าคัญหรือจะต้องเร่ง
ด าเนินการตามล าดับ
ความส าคัญ โดยการ
ประชาคมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดล าดับ
ความส าคัญ 
2. ประสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน อ าเภอ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนต่าง ๆ 
ในการจัดประชุมประชาคม  
3.จัดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
ประจ าปีทางเอกสารส่ิงพิมพ์  

๓๐ ก.ย.๕8 
ส านักงานปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                              แบบ  ปย.2(ต่อ) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

และสามารถด าเนินการได้
ทันทีทันต่อการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ของ
ประชาชน 

 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้เห็นถึง 
ประโยชน์ในการเข้ามามี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ
จัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเร่งด่วนท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไข โดยบรรจุ
โครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน
ในแต่ละปีให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทันต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 และรายงานผลการด าเนินการ
ต่อสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบผลการด าเนินการ และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
แยกเป็นรายโครงการ/กิจกรรม 

  

 
 
 

                                                                                                                                                                                     
         



 
                                                          แบบ  ปย.2(ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
๒. ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปูองกันและลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นท่ี 
2.บูรณาการใช้งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ร่วมกับ ศตส.อ าเภออัมพวา.
ในการบ าบัดฟื้นฟู และ
ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
 

 
1.มีค าส่ังแต่งต้ังพนักงาน/
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2  บรรจุ แผนงาน/
โครงการ /กิจกรรม
แก้ปัญหายาเสพติดในแผน
ด าเนินงานในแผนพัฒนา
ต าบลทุกฉบับ  โดยถือเป็น
นโยบายท่ีส าคัญในการ
ปูองกัน และปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นท่ี  
 

 
-มีการติดตามผลการ
ด าเนินการ งบประมาณ
อุดหนุ นโครงการร่วมกับ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
-มีการรายงานข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในโครงการบ าบัด
ฟื้นฟู และฝึกอาชีพให้กับ
ผู้สมัครใจ ตามระบบe-plan 

 
๑.มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
2.กระบวนการค้ายามีวิธีการ
ท่ีสลับซับซ้อนยากต่อการ
ปูองกัน และปราบปราม 

 
๑. ประสานการปฏิบัติกับ 
ศตส. ในระดับอ าเภอและ
หมู่บ้าน เพื่อร่วมรณรงค์และ
เฝูาระวังการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดใน ทุกพื้นท่ี  ตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 
๒. แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน 
3 จัดท าแผนงาน/โครงการ
แก้ปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 
3.1 ให้การสนับสนุน ศตส.ใน
ระดับหมู่บ้านในการจัด
ประชุมให้ความรู้กับ
ประชาชน/ผู้ปกครอง และ
แต่งต้ัง ให้เป็นเครือข่ายเฝูา
ระวังยาเสพติดในครอบครัว 
 

 
๓๐ ก.ย.๕8 

ส านักงานปลัด 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                           แบบ ปย.2 (ต่อ) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 
๓. ปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อ รณรงค์ให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีองค์
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มีการประชุมผู้น าชุมชน
ในทุกส้ินเดือน เพื่อการรับ
ฟัง และติดตามข้อมูล
ความเห็นต่าง เพื่อน ามา
ปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้แบบรายงานการประชุม
เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เกิดการเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีมี
ขึ้นในปัจจุบัน                                
2.การรับฟังข้อมูลผ่านทางส่ือ
สังคมออนไลน์ท าให้การ
วิเคราะห์ข่าวอาจถูกชักจูงได้
โดยง่าย 

3.2 ให้การสนับสนุน
งบประมาณ ศตส.ประจ า
ต าบล  ในการออกตรวจ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจใน
การปูองกันและปราบปรามยา
เสพติด เพื่อสร้างภาวะกดดัน
ไม่ให้มีแหล่งซื้อ – ขาย หรือ
มั่วสุมตามสถานบันเทิงหรือ
จุดเส่ียง 
๑. จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และให้
ความรู้แก่ประชาชน /ผู้น า
ชุมชน ในเรื่องความ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง 
2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/
ผู้น าชุมชนทราบสิทธิ -หน้าท่ีตาม
บทบาทที่กฎหมายก าหนดไว้ในรัฐ
ธรรมมนูญ 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส านักงานปลัด 

 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                               แบบ ปย.2 (ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
4. การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนใน
พ้ืนที่ 
 

 
1.มีค าสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ี 
อปพร. ในการปฏิบัติหน้าท่ีทุก
ครั้ง 
2.มีการซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ปูองกัน และบรรเทา
สาธารณะภัยเป็นปัจจุบัน 

 
ใช้แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ละรายงานการ
ประชุม เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลและควบคุม 

จุดอ่อน 
๑.  ไม่มีระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนให้กับอปพร.ที่ชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ท าให้ อปพร.ขาด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
2.ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ
สื่อสาร และอุปกรณ์ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
3. สภาพพ้ืนที่เป็นร่องสวน มีล า
คลองล้อมรอบ เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัย 

 

 
1.ใช้ค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ และเบิกจ่ายตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พ.ศ.2555กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ในการระงับเหตุสาธารณภัย 
2. จัดหาและเตรียมความพร้อมใน
ด้านเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์
ในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยกรณีเร่งด่วน 
3.จัดหาเครื่องมือเพ่ิมเติ ม/
ซ่อมแซม อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ า ที่มี
อยู่  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เช่นเรือขุด เรือท้องแบน 
เป็นต้น 

 
๓๐ ก.ย.๕8 

ส านักงานปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                           แบบ ปย.2 (ต่อ) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
5. การพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ ตาม พรบ.การ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 
วัตถุประสงค์ 
เป็นภารกิจเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การ
จดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้
ประทานบัตร และการใช้
อาชญาบัตร ตามกฎหมาย/
ภารกิจถ่ายโอน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

 
1.มีค าสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ี
น าเข้าข้อมูลกลาง และจัดท า
คู่มือประชาชน 
 2.มีการ เผยแพร่ข้อมูลการ
ให้บริการที่ เป็นปัจจุบัน  ผ่าน
ทาง www.thakha .go.th 

 
ใช้แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ละรายงานการ
ประชุม เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลและควบคุม 

จุดอ่อน 
๑.  เน่ืองจากเป็นกฎหมายใหม่ 
ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจ 
ท าให้การพิจารณาต้องใช้กฏหมาย
เฉพาะ ท าให้อาจล่าช้าต่อการ
ให้บริการ 
2.บุคคลากรมีข้อจ ากัดในเรื่อง
อัตราก าลังคน ตาม พรบ.
บริหารงานบุคคลที่ไม่สามารถจ้าง
ได้เกินร้อยละ 40 ท าให้ในทุกสาย
งานต าแหน่งจะต้องรับผิดชอบ/
ศึกษาท าความเข้าใจกฎหมาย
เฉพาะเพ่ิมเติม อาจท าให้การท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
เกิดข้อผิดพลาดได้โดยง่าย 

 

 
1.ก าหนดให้ทุกส่วนราชการท า
ความเข้าใจการบังคับใช้ พรบ.การ
อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 และผลของการ
ด าเนินการ ตลอดจนบทก าหนด
โทษและผลของกฎหมายที่บังคับ
ใช้ 
2. จัดหาคู่มือกลางในการ
ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องให้
ทุกส่วนราชการทราบ และใช้เป็น
คู่มือปฏิบัติงาน 

 
๓๐ ก.ย.๕8 

ส านักงานปลัด 
 

 

 
ชื่อผู้รายงาน.............................................. 

(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 

วันที่..29..เดือน.ตุลาคม.พ.ศ..2558. 



 
หน่วยงาน กองคลัง 

รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                                                                             ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

                                                                                                                                                                                                     แบบ  ปย.2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กองคลัง 
กิจกรรม 
๑. ด้านการบริหารงานจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กิจกรรม 
๒. ด้านการบริหารงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือความสะดวกในการ    
ตรวจสอบและการเก็บรักษา 

 
 
๑. ไม่มีแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินทรัพย์สิน 
๒. ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้อง
ช าระภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
๑.การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่
ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
ใช้แบบข้อเสนอแนะ รายงาน
การตรวจสอบ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ ของส านัก
นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ก ากับดูแลในการติดตาม
ประเมินผล 
 
 
ใช้แบบข้อเสนอแนะ รายงาน
การตรวจสอบ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ ของส านัก
นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ก ากับดูแลในการติดตาม
ประเมินผล 
 

 
 
๑. ไม่มีแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการประเมิน 
๒. ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีไม่
เป็นปัจจุบัน 

 

 
 
๑. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ใช้งานได้ 
2. เร่งรัด ติดตามผู้ค้างช าระภาษี
โดยประสานการด าเนินงาน 
ร่วมกับฝุายปกครองท้องที่ /
ประสานส านักงานที่ดินจังหวัด
สมุทรสงครามเพ่ือติดตามผู้ถือ
ครองกรรมสิทธ์ิ 
๑. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน
(ครุภัณฑ์) ให้ชัดเจนและให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส่วนกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปย.2 (ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบฎีกาก่อนการ 
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 
๑. ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการ 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2.ปัญหาการตีความแนว
ทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
อาจถูกต้ังข้อสังเกตจาก
หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.
ประจ าจังหวัด เป็นต้น 

 
ใช้แบบข้อเสนอแนะ รายงาน
การตรวจสอบ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ ของส านัก
นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ก ากับดูแลในการติดตาม
ประเมินผล 
 

 
การตีความในระเบียบวิธีปฏิบัติ ท่ีไม่
สอดคล้องกับระเบียบวิธีการ
งบประมาณ และข้ันตอนตามระเบียบ
วิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ. ศ. 2547 เช่น การ
เบิกจ่ายกิจกรรมการส่งเสริมประเพณี
ท้องถ่ิน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่างๆ เปูนต้น 

 
๑. ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
เป็นปัจจุบัน และส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในทุกระดับเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง          
2.ใช้ฐานข้อมูล ข้อบกพร่อง หรือ
ข้อทักท้วงที่ตรวจพบจากหน่วย
ตรวจสอบ/ ก ากับดูแล เช่นข้อ
ทักท้วงของ สตง. เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

 
๓๐ ก.ย.๕8 
ส่วนกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................. 
                    (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ท่าคา 
วันที่..28..เดือน.ตุลาคม.พ.ศ..2558. 

 



 
หน่วยงาน กองช่าง 

รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                                                                      ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 

                                แบบ ปย.2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

กองช่าง 
กิจกรรม 
๑.ด้านการประสาน
สาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินการของส่วน
โยธาเป็นไปตามระเบียบฯ 
ก าหนด 
 
กิจกรรม 
๒. การออกแบบและการ
ควบคุมงาน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การส ารวจ การ
ออกแบบ การเขียนโครงการ
ก่อสร้างต่างๆ การประมาณ
ราคาเป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่ระเบียบฯ ก าหนด                      

 
 
๑. ข้อมูลพ้ืนที่ในการ
ด าเนินการโครงการต่างๆ มี
ความชัดเจนในเรื่องเอกสาร
กรรมสิทธ์ิหรือเอกสารที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 

๑. 1.การส ารวจและ การ
ออกแบบกระท าตามข้ันตอน
หลักวิชาช่าง 

๒. 2.การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมงานมีความรู้ทางด้าน
ช่างก่อสร้างตรงตามสายงาน
วิชาชีพ 
 

 
 
ใช้แบบการขอรับมอบกรรม
สิทธ์ที่ดินเป็นเอกสารในการ
ตรวจสอบโครงการ และ
ประเมินผู้ได้รับประโยชน์ 
 
 
 
 
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละปีเป็น
ปัจจัยในการประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

-การตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิมีข้ันตอนที่
ยากต่อการตรวจสอบได้ชัดเจน 
แม่นย าเน่ืองจากหน้าโฉนดที่ดิน 
บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิผู้
ถือครองภายหลังโดยไม่ได้รับแจ้ง 
 
 
 
- สภาพพ้ืนที่ เป็นร่องสวน และมีล า
ประโดงล้อมรอบ  มีน้ าข้ึน- น้ าลง ท า
ให้เป็นอุปสรรคในการค านวญปริมาณ 
/การ ออกแบบ  /การควบคุมงานใน
เรื่องการก่อสร้าง  

 
 
๑.แต่งต้ังค าสั่งแบ่งงานและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
๒. ชี้แจงประชาชนให้ทราบ
ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมของ
โครงการก่อนด าเนินการ 
 
 
 
๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินที่จะ
ก่อสร้าง ให้ความร่วมมือใน
ข้ันตอนการส ารวจและออกแบบ
เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบและควบคุมงานตลอดจน
ลดข้อผิดพลาดในการก าหนดราคา
กลาง 

 
 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส่วนกองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน.............................................. 
                     (นายชัยวัฒน์  ฟักเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ท่าคา 
วันที่..26..เดือน.ตุลาคม..พ.ศ..2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
หน่วยงานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 

                                                                                                                                                                                                       แบบ ปย.2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
๑. การ บริหารความเสี่ยงด้าน
บุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การบริหารงานในด้าน
สาธารณสุขเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
๒.การปูองกันและ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือ การให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณสุข เช่น 
การระงับโรคติดต่อน าโดยแมลง  
การให้บริการเชิงรุกเช่นการ
ปรับเปลี่ยนเชิงพฤฒิกรรม 
เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ 

 
 
 
๑.มีค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าท่ี/มอบหมายงานให้
ปฏิบัติร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 
 
 
๑. สภาพพ้ืนที่เป็นล าคลอง ล า
ประโดงสาธารณะจ านวนมาก  ท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการ เพาะเชื้อ  
โรคติดต่อน าโดยแมลง เช่นโรค
ไข้เลือดออก โรคอหิวาห์ตกโรค  
เป็นต้น 

 
 
 
ใช้แบบรายงานสถานการณ์การ
เกิดโรคของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เป็นแบบประเมินผล
การควบคุม 
 
 
 
ใช้แบบรายงานสถานการณ์การ
เกิดโรคของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ เป็นแบบประเมินผล
การควบคุม 
 

 
 

 
1.โรคติดต่อน าโดยแมลง 
เช่น โรคไข้เลือดออกยังเป็น
ปัญหาที่ส่งผลต่ออปท. และ
ส่งผลต่อสถิติการจัดล าดับใน
ประเทศ 
 
 
1.การระบาดของโรคมี
แนวโน้มเกิดได้ตลอดเวลา 
เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ชุ่มชื้น มี
กระโหลกมะพร้าว กอง
เปลือกมะพร้าว ในร่องสวน
เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์เชื้อโรคได้โดยง่าย 

 
 
 
๑.แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการ
ส่วนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ  และ
มอบหมายเจ้าหน้าท่ี รพสต.เขต
พ้ืนที่ เป็นที่ปรึกษาฝุายวิชาการ 
 
 
 
๑.อบรมให้ความรู้กับประชาชน
เก่ียวโรคติดต่อและวิธีการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
๒. มีการติดตามข้อมูลการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อในทุก ๓ 
เดือน  โดย อสม. ประจ าต าบล
และ รพ.สต.ประจ าต าบล 

 
 
 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                      แบบ ปย.2(ต่อ) 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู ่

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

กิจกรรม 
๓. ด้านการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
กิจกรรม 
๔. การลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

 
1. มี รถเก็บขยะ แต่ บรรจุ
ปริมาณขยะได้น้อย 
 
 
 
 
๑. สร้างความ เข้าใจในปัญหา
ภาวะโลกร้อน เผยแพร่ให้
ประชาชนทราบความหมายท่ี
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
และสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ
รอบตัวเรา  

 
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในแต่ละปีเป็น
ปัจจัยในการประเมินผลการ
ควบคุม 
 
 

ใช้แบบรายงานสถานการณ์
ภัยธรรมชาติท่ีต้องรายงาน 
ส านักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 
และกรมส่งเสริมฯเป็นปัจจัย
ในการประเมินผลการ
ควบคุม 

 
เนื่องจากเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ส าคัญใน
ระดับจังหวัดฯท าให้มี
ปริมาณขยะมากขึ้นใน
ทุกปี 
 
พื้นท่ีต าบลท่าคายังคงมี
ความเส่ียงท่ีอาจเกิด
ผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติได้
ตลอดเวลา 

 

 
๑. จัดซื้อถังรองรับขยะ
เพิ่ม ขึ้นให้เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 
๒. รณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะ/และใช้วัสดุ
ธรรมชาติทดแทนการใช้
วัสดุท่ีย่อยสลายได้ยาก 
1. รณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะ/และใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกในการจ่าย
ตลาดซื้อส่ิงของ 
 

 
๓๐ ก.ย.๕8 

ส่วนสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อผู้รายงาน.............................................. 

                                            (นายยุทธนา แจ้งแสดง) 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคารักษาราชการแทน 

วันที่..29..เดือน.ตุลาคม.พ.ศ..2558. 



 
  หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายงานการการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                                                                                           ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8     
                                                                                                                                                                                                                                              แบบ ปย. 2 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
กิจกรรม 
๑. ด้านงานการเงิน การบัญชี  การ
รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถ่ิน( school 
information system :sisและccis) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การบริหารงานด้าน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.การน าเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถ่ิน ( sisและ:ccis)
ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาทีกรมส่งเสริมฯก าหนด 

 
 
 
1. การรับเงิน การจ่ายเงินของ
สถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.
๒๕๕๑ 
2.มีการน าเข้าข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ( sis 
และ :ccis)เป็นไปตามระยะเวลา
ก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 
-ใช้แบบข้อเสนอแนะ รายงาน
การตรวจสอบ การเงิน การ
บัญชี การพัสดุ ของส านัก
นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ก ากับดูแลในการติดตาม
ประเมินผล 
-ใช้แบบรายงานข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถ่ิน( school information 
system : sis และ :ccis) ในการ
การตรวจสอบการปฎิบัติงาน 

 
 

 
ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
เน่ืองจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ. 
2551 ท าให้เกิดงานที่ส่วน
การศึกษาต้องปฏิบัติเป็น
ประจ าทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย นอกเหนือจากงาน
การเรียนการสอนตามปกติ 

 
 
 
๑. แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการ
ส่วนอื่นร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ   
๒. ใหค้รูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถจัดท า.
และบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตาม
ระเบียบก าหนดต่อไป 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบบันทึก
ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถ่ิน ( :sis 
และ :ccis)ให้เป็นปัจจุบันและมี
หลักฐานการตรวจสอบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ 

 
 
 

๓๐ ก.ย.๕8 
ส่วนการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

  

 

 

 ชื่อผู้รายงาน................................................. 
                    (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ท่าคา 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 วันที่..26..เดือน.ตุลาคม...พ.ศ..2558. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปอ.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปอ.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                
การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ               
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล                      
การส้ินเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติ                       
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 
1.2 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.3 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
1.4 กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
     การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. กองคลัง 
   2.1 กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้  

 2.2 กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ  
 2.3 กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

3. กองช่าง 
 3.1 กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
 3.2 กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน  

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 กิจกรรมด้านบุคลากร 
 4.2 กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
  

/4.3 กิจกรรมการ… 
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4.3 กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน 
 4.4 กิจกรรมการจัดเก็บขย ะมูลฝอย 
 4.5 กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
               (สปสช.) ต าบลท่าคา 

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.1 กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 

  

 

ลายมือช่ือ............................................................ 
                   (นายวินัย นุชอุดม) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   

 วันท่ี      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบ ปอ.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                
การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ               
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล                      
การส้ินเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติ                       
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 
1.2 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.3 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
1.4 กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
     การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. กองคลัง 
   2.1 กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้  

 2.2 กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ  
 2.3 กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

3. กองช่าง 
 3.1 กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
 3.2 กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน  

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 กิจกรรมด้านบุคลากร 
 4.2 กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
  

/4.3 กิจกรรมการ… 
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4.3 กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน 

 4.4 กิจกรรมการจัดเก็บขย ะมูลฝอย 
 4.5 กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
               (สปสช.) ต าบลท่าคา 

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.1 กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 

  

ลายมือช่ือ............................................................ 
                   (นายวินัย นุชอุดม) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   

 วันท่ี      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
แบบ ปอ.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายอ าเภออัมพวา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 
ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า                
การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ               
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล                      
การส้ินเปลือง หรือ การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติ                       
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด 
๑.๑ กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 
1.2 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.3 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
1.4 กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
     การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

2. กองคลัง 
   2.1 กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้  

 2.2 กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ  
 2.3 กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

3. กองช่าง 
 3.1 กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
 3.2 กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน  

4. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 กิจกรรมด้านบุคลากร 
 4.2 กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
  

/4.3 กิจกรรมการ… 
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4.3 กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน 

 4.4 กิจกรรมการจัดเก็บขย ะมูลฝอย 
 4.5 กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
               (สปสช.) ต าบลท่าคา 

5. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5.1 กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 

  

ลายมือช่ือ............................................................ 
                   (นายวินัย นุชอุดม) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   

 วันท่ี      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน 
การควบคุมภายในระดับองค์กร 

แบบ ปอ.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕8 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการจัดท า ประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ปัญหาและความต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก
แต่งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาในคราวเดียวพร้อม ๆ กันได้ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

โครงการ/กิจกรรมท่ีเสนอโดยภา คประชาชนมี
จ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ ากัด  บางกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ี  ท าให้การพิจารณาจัดท า
โครงการ ฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ได้ท่ัวถึงและมีประชาชนส่วนน้อย
เท่านั้นท่ีได้รับประโยชน์ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการจัดท า ประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้    
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึง

ประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2. ประสาน ขอ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตอ าเภอ/ฝุาย
ปกครองท้องท่ี ภาคประชาชนสังคมต่าง ๆ ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนา 

3. จัดให้มีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของ
โครงการท่ีจะต้องด าเนินการในแต่ละปีไว้ในล าดับต้น ๆ 
ของแผนพัฒนา เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ทันทีท่ีมี
ความพร้อมด้านงบประมาณ  และสถานท่ีด าเนิน
โครงการ 

 

ผลการประเมิน 
  งานนโยบายและแผนส านักงานปลัดองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า พบว่ามีความเส่ียง 1 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาประจ าปี 
แม้จะมีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 
2. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบก าหนด มีการประชุม
เพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รวมท้ังมีรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได้จาก
การติดตามประเมินผลให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบ 
3.ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีได้จาก
การติดตามประเมินผลเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
4.มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยประสาน
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการแก้ไขตามความพร้อมด้าน
งบประมาณ 
แม้จะมีการควบคุมในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีความเส่ียงท่ีจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558และปี
ต่อๆไป 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการจัดท า ประชาคมเพื่อการจัด แผนพัฒนา
ประจ าปี 

 จัดให้มีการเผยแพร่แผนพัฒนาประจ าปีทาง 
www.Thakha.go.th ทาง เอกสารส่ิงพิมพ์ หรือส่ือ
ประเภทอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบทิศทางการ
พัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

๕. การติดตามการประเมินผล 
-  ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผลและก าหนดกิจกรรมการปรับปรุง 
-ใช้แบบสอบถามประเมินผลความพึงพอใจ โดย

สถาบันการศึกษา  
การสัมภาษณ์ แบบ  focus Group ในคราวประชุม

ผู้น าชุมชน 

 

ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม  มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ังหน่วยงาน  มีช่องทาง
การส่ือสารที่ชัดเจน  สะดวกต่อการใช้งานและทันต่อเวลาโดย
ผ่านระบบเครือข่าย  รวมท้ังได้จัดส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆเผยแพร่ให้แก่พนักงานและประชาชนได้ทราบท่ัวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น
และผู้ใช้ แรงงาน เหตุเกิดจากเด็กและเยาวชนไม่ได้
เข้ารับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ครอบครัวฐานะ
ทางบ้านยากจน มีเวลาว่างมากจึงมีโอกาสท่ีจะถูกชัก
จูงได้โดยง่าย 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ความเส่ียง 
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

เยาวชนตามโรงเรียน และผู้ใช้แรงงาน       
๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 
     1. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อาทิ เช่น ผู้น าชุมชน สถานศึกษา  ผู้น าอปท. ฝุาย
ปกครองท้องท่ี ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด(25 ตาสัปปะรด) เพื่อเฝูาระวังและปูองกันตาม
ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 
     2. จัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     3.  ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเฝูาระวัง  
และใช้การ หาข่าวในพื้นท่ีเพื่อ ปราบปรามแหล่ง    
ซื้อ - ขาย หรือแหล่งมั่วสุมในพื้นท่ี ร่วม กับ ตชต.  
สตส.อ าเภออัมพวา 
     4. ต้ังด่านตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีปกครอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ปรับปรุงค าส่ัง แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ประสานการปฏิบัติและแจ้งเวียนค าส่ังเพื่อทราบ 
-  จัดท ากิจกรรม/โครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้

ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการ เฝูา
ระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผลการประเมิน             
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุม
ภายในแล้วพบความเส่ียง 1 กิจกรรม คือ 
     “กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
      กล่าวคือมีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหายา
เสพติดเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝุาย การ ซื้อ-ขาย ยาเสพติด
เป็นไปโดยง่ายในกลุ่มเส่ียง ประกอบกับกระบวนการค้ายามีวิธีการ
ท่ีสลับซับซ้อนยากต่อการปูองกันและปราบปราม 
     คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 
2558 และปีต่อๆไป 

  



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
-  ให้การสนับสนุนภารกิจปราบปรามแหล่งซื้อ – 

ขาย และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก , เยาวชนใน
สถานศึกษา 

-จัดท าโครงการท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องตามอ านาจ
หน้าท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการ
แข่งขันกีฬา เพื่อใช้การกีฬา และการออกก าลังกาย
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลดพฤติกรรมการเสพยา
เสพติดในกลุ่มเส่ียง 
๕. การติดตามการประเมินผล 
    ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ใช้ฐานข้อมูล ศตส.อ าเภออัมพวา และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าคา ในการ
ควบคุม และแก้ไขปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี

จุดอ่อน คือ เด็กและเยาวชนมักชอบรวมกลุ่มตาม
พฤติกรรมของช่วงวัย และกระบวนการค้ายาเสพติด 
มีปัจจัยในการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้โดยง่าย ท าให้การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องกระท าอย่าง
ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการปราบปรามโดยผู้มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตลอดจนความไม่เข้าใจในสิทธิหน้าท่ีท่ี
ประชาชนควรพึงมีภายใต้ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยโดยรัฐสภา 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน          
ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ท าให้การเปล่ียนแปลงทางการเมืองแต่ละ
ครั้งมีผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน  
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบสิทธิ 

หน้าท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  ผ่านทาง
เอกสารส่ิงพิมพ์ ปูายประชาสัมพันธ์ หรือส่ือประเภท
อื่นๆ  

2. จัดท าโครงการ “เผยแพร่ประชาธิปไตยสู่
เยาวชนไทยในโรงเรียน ” เพื่อปลูกฝังและให้ความรู้
ในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 

3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันในทุกครั้งท่ีมี
การจัดงานต่าง ๆ ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าคา และวันส าคัญ ต่างๆ เช่นวัน เฉลิมพระ
ชนมพรรษา การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใน
คราวประชุมผู้น าชุมชน เป็นต้น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
 มีการจัดท าโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย        

สู่เยาวชนไทยในโรงเรียน และเผยแพร่การเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการสร้างความรู้ความ 

  

ผลการประเมิน 
      งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ า พบว่ามีความเส่ียง 1 กิจกรรม ได้แก่ 
 
กิจกรรมปกป้องเทินทูนสถาบัน 
       กล่าวคือ ภารกจิปกปูองเทิดทูนสถาบัน มีการควบคุม        
ท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนในเรื่องการทราบสิทธิ
และหน้าท่ีประชาชน ท่ีควรพึงมีพึงเป็นในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่น หน้าท่ี
ในการด ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
หน้าท่ีในการเคารพกฏหมายบ้านเมือง เคารพในสิทธิของผู้อื่น 
เป็นต้น 
ประกอบกับประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทันต่อสถานการณ์
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ หรือ SOCIAL MEDIA (โซเชียลมีเดีย) 
เช่น face book ทาง  line เป็นต้น อาจเป็น สาเหตุหลักหรือ
จุดอ่อนให้มีการวิเคราะห์ข่าวในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และถูกชักจูงได้ง่าย  
     คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 
2558 และปีต่อๆไป 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เข้าใจให้ประชาชนทราบว่า สถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทยเป็นสถาบันที่มีคุณูปการต่อ
ประเทศชาติและประชาชนคนไทย มาแต่อดีตจวบจน
ปัจจุบัน  ควรท่ีคนไทยควรใช้เหตุผลพิจารณา ก่อน
เช่ือตามบุคคลผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ  

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผลการประเมิน
พบว่ามีการควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน ท่ีส าคัญ กล่าว คือ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและการ
รับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นจุดอ่อนให้มีการ
วิเคราะห์ข่าวในทางท่ีผิดไปจากเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และถูกชักจูงได้ง่าย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

คือ ปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้
ในทุกสถานการณ์ 

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ อป
พร. ท่ีส่ังใช้ให้ปฏิบัติหน้าท่ี ยังไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกภารกิจ ท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี อปพร. 
ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความเส่ียง    
ภารกิจงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น

ภารกิจท่ีไม่อาจคาดหมายการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ได้
ล่วงหน้าและเนื่องจากสภาพพื้นท่ีต าบลท่าคาเป็น
ร่องสวนท่ีมีน้ าล้อมรอบ อาจท าให้เกิดความส่ียงต่อ
การเกิดอุทกภัยได้ง่าย 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ก าหนดการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดังนี้ 
-  มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
- ขุดลอกคลอง และพัฒนาล าคลอง 
- จัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพิ่มเติม 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 มอบหมายค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

เฝูาระวังและประสานการแจ้งเตือนภัยให้กับ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที  ประชาสัมพันธ์ทาง
อินเตอร์เน็ตของ อบต.ท่าคา หอกระจายข่าวต่างๆ 

 

 

ผลการประเมิน 
     งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ า พบว่า การควบคุมภายในงานปูองกันบรรเทา
สาธารณภัย มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง ได้แก่ 
      -  การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานการเฝูาระวังภัยและการ
แจ้งเตือนภัยและการแจ้งเตือนภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     -  การซ่อมแซมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการปูองกันภัยให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
     แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพพื้นท่ีภูมิประเทศและภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ี
ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้าท าให้พบว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ท่ีมีราคาสูง อาจไม่สามารถจัดหาได้ครบทุก
ประเภท  และอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วน มี
ภารกิจท่ีต้องประกอบอาชีพส่วนตัว เป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้น 
    ประกอบกับเป็นภารกิจถ่ายโอนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการณ์เผชิญเหตุ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็นความ
เส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 
และปีต่อๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือ      

ในการติดตามประเมินผล ฝุายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผลการ
ประเมินพบว่า มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นจะต้องใช้งาน ท่ีมีราคาสูง และอาสาสมัคร
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยบางส่วนจะต้อง
ประกอบอาชีพส่วนตัว ท าให้ไม่มีโอกาสเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรม การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก กฎหมายดังกล่าวเป็น
กฎหมายกลางท่ีจะก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การพิจารณาอนุญาต ซึ่งผู้อนุญาตจะต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาตามคู่มือฯ กรณีล่าช้าต้องแจ้งเป็น
หนังสือถึงผู้ยื่น หากไม่แจ้งท้ังกรณีแล้วเสร็จ/ล่าช้า มี
โทษทางวินัย/ถูกด าเนินคดี 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ภารกิจงาน ในหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นภารกิจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การ
อนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง 
การให้ประทานบัตร และการใช้อาชญาบัตร ตาม
กฎหมาย/ภารกิจถ่ายโอน โดยผู้อนุญาตตามกฎหมาย
จะต้องด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนทุกงาน
บริการ อาจท าให้เกิดความส่ียงต่อ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์แนวทางก าหนดได้โดยง่าย โดยเฉพาะกรณี
งานท่ีไม่ได้ปฏิบัติเป็นปกติประจ า/หรือมีความช านาญ
ในด้านนั้นๆ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ได้ก าหนดการปูองกันและ แก้ไขปัญหาในทาง
ปฎิบัติไว้ ดังนี้ 

-  มีการ ก าหนดให้หน่วยงานกอง/ส่วนราชการ
ภายใน ก าหนด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน บริการใน
ด้านนั้นๆ 

- download /จัดท าคู่มือกลางท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาอนุญาตในงานภารกิจท่ีต้องด าเนินการเพื่อ
จัดเตรียมไว้เป็นคู่มือส าหรับปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 
     งานการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า การ
ควบคุมภายในงาน การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจด
ทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการใช้
อาชญาบัตร ตามกฎหมาย/ภารกิจถ่ายโอน มีการควบคุมท่ีเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง ได้แก่ 
      -  การจัดท าคู่มือกลาง  เพื่อให้ผู้ปฎิบัติได้ใช้ส าหรับประกอบการ
ท าความเห็นเพื่อให้ผู้มีอ านาจได้พิจารณาตามข้ันตอนกฎหมาย
ก าหนด  
     แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพ ความเป็นกฎ หรือค าส่ังทางการ
ปกครองในการพิจารณาอนุญาต หรือไม่อนุมัติหรือไม่ vk0fegobodki
ท าให้ต้องมีข้ันตอนการตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ และเอกสาร
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ หากปฏิเสธค าขอโดยอ้างว่าเอกสารไม่ครบ/ค าขอ
ไม่สมบูรณ์ อาจท าให้ผู้ปฎิบัติต้องรับโทษได้โดยง่าย  
    ประกอบกับภารกิจถ่ายโอนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการพิจารณาค าขอ อาจท าให้บริการขาดประสิทธิภาพ/ล่าช้า
เกินเหตุ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่า
เป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 
2558 และปีต่อๆไป 



 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

 -มอบหมายค าส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบผ่านช่องทางติดต่อ ทางเวปไซด์ ส านักงาน 
ก.พ.ร./กรมส่งเสริมฯ เพื่อติดตามและดึงข้อมูลจาก
ระบบอิเล็กทรอนิคส์มาปรับใช้ตามบริบทของ อปท. 
ตามความเหมาะสม  

-ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตของ อบต.ท่าคา  
หอกระจายข่าวต่างๆ เพื่อน าเผยแพร่คู่มือส าหรับ
ประชาชนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือ ในการ
ติดตามประเมินผล ฝุายเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ผลการประเมินพบว่า 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน คือ ภารกิจท่ีให้บริการสาธารณะตามภารกิจ
ถ่ายโอน บางกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เฉพาะในเรื่องนั้น อาจท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติมี
ความผิดพลาดและบกพร่องในประเด็นการพิจารณา
อนุญาต/อนุมัติ ได้โดยง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปอ.๒ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ไม่มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ข้อมูล

ทะเบียน ทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีไม่เป็น
ปัจจุบัน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ไม่มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ข้อมูล

ทะเบียน ทรัพย์สินผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ยากต่อการติดตามผู้ค้างช าระภาษี 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
ศึกษาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การ จัดท าแผนท่ีภาษี  

และทะเบียนทรัพย์สินเสร็จส้ินสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
- จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
- ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาการจัดเก็บภาษี 
-ออกหนังสือเตือน แจ้งผู้ค้างช าระภาษีได้ทราบ

ขั้นตอนการช าระภาษี  

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการคลังติดตาม

ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
-งานบริหารงานจัดเก็บรายได้ พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเส่ียงในเรื่องของการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่อาจก าหนดผู้อยู่ในข่าย
ต้องช าระภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน การด าเนินกิจกรรม
ควบคุมให้มีประสิทธิภาพ จะต้องจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการควบคุมการจัดเก็บภาษีและ
บริหารงานจัดเก็บรายได้ 
-กองคลัง ได้ท าการ เร่งรัด ติดตามผู้ค้างช าระภาษีโดยประสานการด าเนินงาน 
ร่วมกับฝุายปกครองท้องที่ /ประสานส านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือ
ติดตามผู้ถือครองกรรมสิทธ์ิให้มาช าระภาษีตามก าหนด 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็นความ
เส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 
และปีต่อๆไป 

 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจน

และไม่เป็นปัจจุบัน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
- การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจน

และไม่เป็นปัจจุบัน 
- ไม่มีห้องส าหรับเก็บพัสดุ  

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) ให้ชัดเจนและ

เป็นปัจจุบัน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน

(ครุภัณฑ์) ให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการคลังติดตาม

ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 

ผลการประเมิน 
งานบริหารงานพัสดุ พบว่ากองคลังแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 งานได้แก่1.งานการเงิน 2.งานบัญชี 3.งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พบความเส่ียง  1 กิจกรรม ได้แก่ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน
(ครุภัณฑ์) ไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน  เห็นควรจัดให้มีการควบคุม 
และบริหารความเส่ียง ดังนี้ 
1. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
2.. กองคลัง ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ได้ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ให้มีการจัดท ารายงานพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งผู้ก ากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
4.ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้า
ตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแล้วในเบ้ืองต้น และไม่พบข้อผิดพลาดท่ี
เป็นเหตุให้รั่วไหล ส้ินเปลือง และไม่เกิดประโยชน์ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงเห็นว่าเป็นความ
เส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 
และปีต่อๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีการเปล่ียนแปลงบ่อย  อีกท้ัง
การตีความในระเบียบและวิธีปฏิบัติ อาจมีความเห็น
ไม่ตรงกับหน่วยก ากับดูแล หรือตรวจสอบ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเปล่ียนแปลงบ่อย  อีกท้ังการ
ตีความในระเบียบและวิธีปฏิบัติ   อาจท าให้เกิดข้อ
ทักท้วงจากหน่วยก ากับดูแล หรือตรวจสอบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ศึกษาระเบียบให้เป็นปัจจุบัน และส่งพนักงานเข้า
อบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสายงาน 

- มีการตรวจสอบรายงาน ก่อนด าเนินการจัดซื้อ- 
จัดจ้าง หากมีกรณีสงสัยในแนวทางปฏิบัติให้สอบถาม 
สายตรงท้องถิ่น.หรือน าปรึกษาเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าจังหวัด
สมุทรสงคราม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ สตง. ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๕. การติดตามการประเมินผล 

ตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

มอบหมายให้หัวหน้าส่วนการคลังติดตาม      
ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

 
 
 

ผลการประเมิน 
งานบริหารงานการคลัง พบว่ากองคลังแบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งานได้แก่1.งานการเงิน  
2.งานบัญชี 3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้4.งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ จากการติดตามผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พบว่ากิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณมีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม โดยด าเนินการดังนี้ 
1.มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.เจ้าหน้าท่ีได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
3.ส านักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าตรวจสอบและ
ให้ข้อแนะน าแล้วในเบ้ืองต้น และไม่พบข้อผิดพลาดท่ีเป็นเหตุให้เกิด
การทุจริตทางรายงานการเงิน/การบัญชี 
แม้จะมีการควบคุมท่ีดีพอในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีความเส่ียง ในวิธี
ปฏิบัติตามระบบบัญชี E-LAASซึ่งยังคงเป็นกิจกรรมท่ีต้องติดตามและ
วางระบบควบคุมภายในต่อไป 

และเนื่องจากกิจกรรมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นภารกิจงาน
ประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
- เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

กล่าวคือ ข้อมูลพื้นท่ีในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ 
ไม่มีความชัดเจนในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์หรือ
ขอบเขตระยะทางการด าเนินการ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
ข้อมูลพื้นท่ีในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ไม่มี

ความชัดเจนในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์หรือขอบเขต
ระยะทางการด าเนินการ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้จัดท าค าส่ังแบ่ง

งานและก าหนดผู้รับผิดชอบ ช้ีแจงประชาชนให้ทราบ
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อน
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และแนวระยะทางท่ี
ต้องด าเนินการ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย 
- ได้ทราบขั้นตอนการด าเนินการ 
- จัดท าระยะทางขอบเขตเนื้องานเพื่อให้ประชาชน

ทราบจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดโครงการ 
- เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาขนทั่วไปได้รับทราบ

วิธีการด าเนินงาน 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค 
มอบหมายให้นายช่างโยธาติดตามประเมินผลแล้ว

รายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้วิเคราะห์และ
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ าพบว่ามีความ
เส่ียง 1 กิจกรรมคือกิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค พบว่ายังมี
การควบคุมท่ีไม่เพียงพอ ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไข ดังนี้ 
1.ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีพร้อมผู้เสนอโครงการ ออกส ารวจข้อมูลพื้นท่ี 
ก่อนประมาณการค่าใช้จ่าย 
2.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบความส าคัญของเอกสาร
กรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นเงื่อนไขส่วนส าคัญประกอบโครงการ 
3.เตรียมความพร้อม ปักหมุด ฉีดสีสเปรย์ ก าหนดเส้นทาง 
ระยะทางก่อสร้าง  
และเนื่องจากกิจกรรมการประสานสาธารณูปโภคเป็นภารกิจงาน
ประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้อง
ด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 

 



 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ เนื่องจากพื้นท่ีเป็นร่องสวน มีน้ าขังอยู่โดยรอบท า
ให้สภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการออกแบบและเป็น
อุปสรรคต่อการควบคุมงานในเรื่องการก่อสร้าง 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
สภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการออกแบบและเป็น

อุปสรรคต่อการควบคุมงานในเรื่องการก่อสร้าง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์

ท่ีดินท่ีจะก่อสร้างให้ความร่วมมือในขั้นตอนการ
ส ารวจและออกแบบเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ออกแบบและควบคุมงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
จัดท าฐานข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน

ด้านการออกแบบและควบคุมงานไว้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 

ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ สตง. เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน 
มอบหมายให้นายช่างโยธาติดตามประเมินผลแล้ว

รายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้วิเคราะห์และ
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ าพบว่าการ
ออกแบบและควบคุมงานมีการควบคุมภายในท่ีดีพอระดับหนึ่ง แต่
ยังคงมีความเส่ียงท่ีจะต้องจัดให้มีการควบคุม ต่อไปดังนี้ 
1.การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ท าให้การ
ออกแบบ การควบคุม จะต้องท าการตรวจสอบตลอดเวลา  
2.สภาพพื้นท่ีก่อสร้าง เป็นร่องสวน มีน้าล้อมรอบ กองช่างได้ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ออกแบบ ประมาณราคาใช้ความละเอียด รอบคอบ และ
หลักวิชาทางช่าง ในการคาดคะเนปริมาณงาน เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อบกพร่องได้โดยง่าย 
3.ให้มีการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง กับสภาพพื้นท่ีจริง ก่อนขอ
อนุมัติผู้มีอ านาจด าเนินการลงนาม 
4.ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้า
ตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแล้วในเบ้ืองต้น และไม่พบข้อผิดพลาดท่ี
เป็นเหตุให้รั่วไหล ส้ินเปลือง และไม่เกิดประโยชน์ 
และเนื่องจากกิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง 
เป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 
2558 และปีต่อๆไป 

 
 



 
แบบ ปอ.๒ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านบุคลากร 
ไม่มีบุคลากรท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบลในสายงาน ท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มา
รับผิดชอบโดยตรง  เนื่องจากปํญหาค่าใช้จ่ายท่ีเป็น
ภาระผูกพัน ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจ
ก าหนดได้เกินร้อยละ 40 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
บุคลากรท่ี ปฏิบัติหน้าท่ี ไม่มีความรู้ทางวิชาชีพ 

งานสาธารณสุข งานควบคุมโรคตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการส่วนอื่นเป็น

ผู้รับผิดชอบ /ส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ 

ศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วง
ของ สตง. เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และ
ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
จัดท าฐานข้อมูล/ระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อสะดวกในการสืบค้นและเรียนรู้ 
ปฏิบัติงานโดยสอบถามงานจากผู้มีหน้าท่ีโดยตรง
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/จังหวัด) 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านบุคลากร 
มอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัด และผู้ช่วย

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ติดตามประเมินผลแล้วรายงาน
ให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่งโครงสร้าง 
และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งานบริหารสาธารณสุข 
2.งานส่ิงแวดล้อม จากาการวิเคราะห์และประเมินผล พบว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในอันเนื่องมาจากส่วน
สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรง
ปฏิบัติงาน แต่งยังคงไว้ โดยการก าหนดให้มีการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1.ผู้ก ากับดูแลได้ประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็น
ท่ีปรึกษา ฝุายวิชาการ 
2.การด าเนินการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุข มอบหมาย
ให้ผู้ปฏิบัติท าการศึกษาระเบียบก่อนปฏิบัติ และน าเสนอเจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตรวจสอบ ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ
พิจารณาส่ังด าเนินการ 
3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงของ สตง. เพื่อถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมี
เห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายใน
ตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

สภาพพื้นท่ีเป็นล าคลองล าประโดงสาธารณะจ านวนมาก ท่ี
เอื้ออ านวยต่อการเพาะเช้ือ 

ผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
สถานประกอบการในพื้นท่ี ท าให้อาจเป็นจุดอ่อนของการ
ควบคุมการระบาดของโรค 

การได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ช่วยให้การช่วยเหลือ และบริการ
ประชาชนด้านสาธารณสุข ในกรณีโรคไม่ติดต่อ หรือการ
ปรับเปล่ียนพฤฒิกรรมด้านสุขภาพเป็นไปได้โดยง่าย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

สภาพพื้นท่ีเป็นล าคลอง  ล าประโดงสาธารณะจ านวนมาก 
ท่ีเอื้ออ านวยต่อการเพาะเช้ือ 

ผู้ประกอบการบางส่วน เริ่มใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาใน
สถานประกอบการในพื้นท่ี 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

อบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวโรคติดต่อและ โรคไม่
ติดต่อ ตลอดจนแนะน าวิธีการปูองกันการแพร่ระบาดของโรค   
มีการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในทุก ๓ 
เดือน โดย อสม.ประจ าต าบลและ รายงานจาก  รพ.สต. เขต
พื้นท่ี 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

ประสาน และ มอบหมาย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล เป็นผู้รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ และ
จัดเก็บข้อมูลรายงาน   

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 

ประสานการปฏิบัติพร้อม มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ี รพสต. 
ติดตามประเมินผล แล้วรายงานให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่ง
โครงสร้าง และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งาน
บริหารสาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์
และประเมินผล พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องมาจากสภาพพื้นท่ี แต่จาก
การติดตามประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุมภายใน ท่ี
เพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. ใน
การออกควบคุมพื้นท่ีเกิดโรค 
2.ประสานเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในการเฝูา
ระวัง  และรายงานสถานการณ์โดยตรง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
/เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
3.ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการปูองกันและ
ควบคุมโรคเชิงรุก ก่อนเกิดโรค 
4.การได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น ช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนด้าน
สาธารณสุข ในกรณีโรคไม่ติดต่อเป็นไปได้โดยง่าย 
และเนื่องจากเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ี
จะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุมภายในตลอดปี 2558 
และปีต่อๆไป 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน  

เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  และเป็นผลให้เกิดภัยธรรมชาติได้
โดยง่าย 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ประชาชนขาดความเข้าใจปัญหาภาวะโลกร้อน  

การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชน
ส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว การประสาน        
การปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นเป็นไปโดยยาก ปัญหาใน
ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณท้องถิ่น 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ให้ความความเข้าใจกับประชาชน ผ่านทางส่ือ

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ  

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
ให้ความความเข้าใจกับประชาชน ผ่านทางส่ือ

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ 
และรับรู้กระบวนการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน อัน
เนื่องมาจากมนุษย์เป็นสาเหตุท่ีส าคัญ 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านการการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
มอบหมายให้ หัวหน้าส านักงานปลัด ติดตาม

ประเมินผล แล้วรายงานให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่งโครงสร้าง 
และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งานบริหารสาธารณสุข 
2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์และประเมินผล พบว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องมาจากสภาพ
พื้นท่ี แต่จากการติดตามประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุม
ภายใน ท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้กระบวนการเกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากน้ ามือมนุษย์ 
2.รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนท้ิงลงถัง 
3.ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์แหล่งน้ าล าคลองธรรมชาติ การปลูก
ต้นไม้สองข้างทางถนน. 

 
 
 
 

   



 
   แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
สภาพพื้นท่ีสวนมะพร้าวและบ้านเรือนชาวบ้าน

ปลูกอยู่ริมคลองถนนแคบเข้าไปจัดเก็บขยะล าบาก 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
สภาพพื้นท่ีสวนมะพร้าวและบ้านเรือนชาวบ้าน

ปลูกอยู่ริมคลอง พื้นท่ีบางส่วนไม่มีถนนตัดผ่าน ท าให้
การ เข้า ถึงการให้บริการ จัดเก็บขยะ เป็นไปอย่าง
ล าบาก 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
แบ่งการจัดเก็บขยะมูลฝอยออกเป็นสายเป็น

แนวทางในการจัดเก็บ 
 ติดต้ังจุดบริการท้ิงขยะเพิ่มเติม และจัดแบ่งสาย

ทางการเก็บขยะหมุนเวียนให้ท่ัวถึง ในทุกสัปดาห์ 
จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามส่ือส่ิงพิมพ์

ต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตส านึกใน การคัดแยกขยะก่อนลง
ถัง เป็นต้น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
มีการแบ่งสายการจัดเก็บขยะมูลฝอยออกเป็นสาม

สาย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และมาท า
เรื่องร้องขอบริการจุดจัดเก็บขยะเพิ่มเติม ได้ท่ีท าการ 
อบต./การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนลงถัง เป็นต้น 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมการด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยมอบหมาย

ให้พนักงานจ้างตามภารกิจคนขับประจ ารถบรรทุก
ขยะติดตามประเมินผล โดยสอบถามจากผู้ใช้บริการ 
แล้วรายงานให้ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่งโครงสร้าง 
และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งานบริหารสาธารณสุข 
2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์และประเมินผล พบว่าเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องมาจากสภาพ
พื้นท่ี โดยเฉพาะบ้านเรือนท่ีอยู่ริมคลอง แต่จาการติดตาม
ประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง 
โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และมาท าเรื่องร้องขอบริการ
จุดจัดเก็บขยะเพิ่มเติม ได้ท่ีท าการ อบต. 
2.ติดต้ังจุดบริการท้ิงขยะเพิ่มเติม และจัดแบ่งสายทางการเก็บขยะ
หมุนเวียนให้ท่ัวถึง ในทุกสัปดาห์ 
3.จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นจิตส านึกในการรักษ์บ้านเกิด 
และเนื่องจากภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี
ตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึง
ยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มีการควบคุม
ภายในตลอดปี 2557 และปีต่อๆไป 

 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลท่าคา มีความเส่ียงท่ีอาจด าเนินการผิดระเบียบ 
เนื่องจากการตีความในระเบียบและวิธีปฎิบัติ อาจมีข้อ
ทักท้วงเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกับหน่วยก ากับดูแล 
หรือตรวจสอบ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
มีความเส่ียงท่ีอาจด าเนินการผิดระเบียบฯ เนื่องจาก

การตีความในระเบียบฯไม่ตรงกัน และมีความ
คลาดเคล่ือนตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายตามโครงการฯ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
1.ให้ความ รู้เข้าใจกับประชาชน และคณะกรรมการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา           
ในระเบียบการเสนอโครงการ และการใช้จ่ายเงินกองทุน 

2.ประสานขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือ สปสช เขตุ 5 ก่อนด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

3.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงของ 
สตง. เพื่อถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ให้สาธารณะชนได้รับรู้ 

และร่วมตรวจสอบ 
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ให้ประชาชน

ทราบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
๕. การติดตามการประเมินผล 

กิจกรรมด้านการใช้จ่ายงบประมาณ สปสช. 
มอบหมายให้ หัวหน้าส านักปลัด และผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี

บันทึกข้อมูล ติดตามประเมินผล ตามแบบ สปสช.ก าหนด 
แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลท่าคาทราบทุกไตรมาส 

 

ผลการประเมิน 
ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาได้แบ่งโครงสร้าง 
และการปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่1.งานบริหาร
สาธารณสุข 2.งานส่ิงแวดล้อม จากการวิเคราะห์และประเมินผล 
พบว่าเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
เนื่องมาจากระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเปิดกว้าง ให้
คณะกรรมการกองทุนสามารถใช้จ่ายงบประมาณ สปสช.ต าบล
ท่าคา ในด้านการควบคุมโรค และการปูองกันโรคไม่ติดต่อ 
ตลอดจนปรับเปล่ียนพฤติกรรมประชาน แต่จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่ายังคงมีการควบคุมภายใน ท่ีเพียงพอในระดับ
หนึ่ง โดยด าเนินการดังนี้ 
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ และรับรู้กระบวนการ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี 
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯท่ีจะด าเนินการให้ประชาชน
ทราบเป็นการล่วงหน้า และร่วมตรวจสอบ 
3.ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ วงเงิน
คงเหลือตามระบบบัญชี ตลอดจนการอนุมัติงบประมาณ  ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าคา 
ทราบ และมีมติทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
 

 



 
แบบ ปอ.๒ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการศึกษา  เนื่องจากใน

อดีตด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนระดับปฐม
ศึกษา  

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
แยกการปฏิบัติงานบัญชี/การเบิกจ่ายใน ขั้นตอน
แบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2551 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
บุคลากรไม่ทราบวิธีปฏิบัติตลอดจนแบบฟอร์มการ

บันทึกบัญชี 
ท าให้เกิดงานท่ีส่วนการศึกษาต้องปฏิบัติเป็น

ประจ าทุกครั้งท่ีมีการเบิกจ่าย/การบันทึกบัญชี 
นอกเหนือจากงานการเรียนการสอนตามปกติ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
แต่งต้ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีส่วนการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ  

และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาเข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่กรมส่งเสริม ฯจัดข้ึนเพ่ือให้ทราบแนวทาง
ปฏิบัติ 

-ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับข้อบกพร่องหรือข้อทักท้วงของ สตง. 
เพ่ือถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานให้มีความชัดเจน และ

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีได้รับการฝึกอบรม 

 

ผลการประเมิน 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 2 งานท่ีส าคัญ คือ1.งานบริหารการศึกษา 2.
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจากการติดตาม
ประเมินผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่ามี
ความเส่ียง 1 กิจกรรม ดังนี้ 
1.เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากส่วน
การศึกษาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2551 ท าให้เกิดงานท่ีส่วน
การศึกษาต้องปฏิบัติเป็นประจ าทุกครั้งท่ีมีการเบิกจ่าย/การบันทึก
บัญชี นอกเหนือจากงานการเรียนการสอนตามปกติ 
2.เป็นการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ท่ีต้องด าเนินการโดยการ
ออกค าส่ังก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการตามท่ีได้รับการฝึกอบรม 
เพื่อให้งานการเงิน การพัสดุ การเบิกจ่าย การายงานระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system 
:sis และ:ccis)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
และเนื่องจากเป็นภารกิจงานประจ าท่ีต้องด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีตลอดปีงบประมาณ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน จึงยังคงมีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มี
การควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป 

 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านการรายงานข้อมูลสารสนเทศ( :ccis) 
จัดท าค าส่ังมอบหมายการรายงานข้อมูล ท้องถิ่น 
(school information system :sis และ:ccis)  
ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ เพราะมี
ความส าคัญต่อการได้รับการจัดสรรงบประมาณของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังระบบ 

๕. การติดตามการประเมินผล 
กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
มอบหมายให้ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วน

การศึกษา  และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ติดตาม
ประเมินผลแล้วรายงานให้ ปลัด อบต.ท่าคา ทราบ 

๑. มีการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๒. มีค าส่ังมอบหมายหน้าท่ี และปรับปรุงค าส่ังแบ่ง
งานให้เป็นปัจจุบัน 
๓. มีการเปิดบัญชีเฉพาะในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔. จัดท ารายงานความเคล่ือนไหวทางการเงินและ
การบัญชีท่ีเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. 
 

 

สรุปผลการประเมินโดยรวม  
แม้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาจะจัดให้มีการควบคุมภายใน ครบห้าองค์ประกอบของการควบคุมภายใน     

ในทุกขั้นตอนท่ีเห็นว่ามีนัยยะส าคัญของกิจกรรมท่ีอาจท าให้ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีอาจเป็นสาเหตุการใช้ทรัพยากรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ตลอดจนจัดให้มีการติดตามประเมินผลในระดับ
หนึ่งแล้วก็ตาม ประกอบกับส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เข้าตรวจสอบ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ใน
รอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา ยังคงพบว่ามีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดท่ีต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที แต่ไม่พบการทุจริตทาง
การเงิน/การบัญชีแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้ถือปฏิบัติและแก้ไขตามข้ันตอนข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว  

อนึ่งจากการติดตามประเมินผลภายในส่วนราชการพบว่า ยังคงมีความเส่ียงท่ีจะต้องด าเนินการจัดให้มี การ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตลอดปี 2558 และปีต่อๆไป เนื่องจากจุดอ่อนของการควบคุมภายในของส่วนราชการ
ต่างๆ ยังคงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นหลัก สาเหตุจากการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ
เฉพาะกรณีส่ังให้ด าเนินการในบางกิจกรรม/โครงการ ท่ีมาจากส่วนราชการต่างๆในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวไม่ได้คลอบคลุมอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องปฎิบัติไว้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การตีความตามข้อกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปอ.2 (ต่อ) 

 
ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอาจตีความไม่ตรงกันตามนัยยะส าคัญทางกฎหมาย ท าให้การปฏิบัติอาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้ง่าย เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณในบางกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ งานให้บริการประชาชน
บางด้าน เช่นการควบคุมโรคไม่ติดต่อบางประการ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการจัดงานต่างๆ ท่ียังไม่มี
ระเบียบฯ กฎหมาย ครอบคลุมและรองรับการใช้อ านาจของท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน มีผลท าให้ผู้ควบคุมและก ากับดูแลอาจมี
ข้อทักท้วงการปฏิบัติ นอกจากนี้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารยังเป็นจุดอ่อนท่ีเห็นควรจัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของโครงการฯและผลการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจะด าเนินการให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแล้วในระดับหนึ่ง  

  

           ลายมือช่ือผู้รายงาน................................................................ 
                   (นายวินัย นุชอุดม) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   

วันท่ี     เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานแผนการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

แบบ ปอ. 3 



 
หน่วยงาน ส านักงานปลัด 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
                                                                             ส าหรับปสีิน้สุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 

                                                                        แบบ ปอ.๓ 
กระบวนการปฎิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/และ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 (4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผูรั้บผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

ส านักงานปลัด 
กิจกรรม 
๑. ด้านการจัดท าแผน 
   พัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การวางแผน
งานหรือโครงการ
สอดคล้องกับ
งบประมาณ และตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน และน ามา
บรรจุในข้อบัญญัติ 
และสามารถด าเนินการ
ได้ทันทีทันต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 

 
 
๑. แผนพัฒนามีแผนงาน
โครงการท่ีเป็นหาและความ
ต้องการของประชาชน
จ านวนมาก แต่งบประมาณมี
อย่างจ ากัดไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
หรือตอบสนองหรือ
ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ได้
อย่างท่ัวถึงทุกโครงการ 

 

 
 

มิถุนายน 2558 

 
 

๑. จัดล าดับโครงการท่ีมี
ความส าคัญหรือจะต้องเร่ง
ด าเนินการเร่งด่วนตามล าดับ
ความส าคัญ โดยการประชาคมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดล าดับความส าคัญ 
2. ประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน อ าเภอ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ใน
การจัดประชุมประชาคม 

 
 
 30 ก.ย. 59 
ส านักงานปลัดฯ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
การติดตามประเมินผล 
กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี มีการควบคุม
ท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาเร่งด่วนท่ีต้อง
ด าเนินการแก้ไข โดยบรรจุโครงการ/กิจกรรมเร่งด่วน
ในแต่ละปีให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง 



 
 

                                                                                                                                                                                                  แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

กิจกรรม 
๒. ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปูองกันและลด
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นท่ี 

 
 
 
 

 

 
๑.มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
2.ไม่มีกล้องวงจรปิด( cctv) 
เพื่อใช้ในการควบคุมพื้นท่ี
เปูาหมาย และปูองปราม
อาชญากรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สิงหาคม 2558 

 
๑. ประสานการปฏิบัติกับ ศตส. 
ในระดับอ าเภอและหมู่บ้าน เพื่อ
ร่วมรณรงค์และเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในต าบล 
ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้วปูองกัน 
๒. แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน 
3 จัดท าโครงการ /กิจกรรมติดต้ัง
กล้องวงจรปิด (cctv)  
4.  ให้การสนับสนุน ศตส.ใน
ระดับหมู่บ้านในการจัดประชุมให้
ความรู้กับประชาชน/ผู้ปกครอง
ให้เป็นเครือข่ายเฝูาระวังยาเสพ
ติดในครอบครัว 

 
30 ก.ย. 59 

ส านักงานปลัดฯ 

การติดตามประเมินผล 
กิจกรรม “ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.ท่าคา        
ได้ด าเนินการ ดังนี้  
1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ประสานการปฏิบัติในเรื่องการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
2.  จัดท าโครงการ /กิจกรรม เ พื่อให้การอบรม
ความรู้แก่ เด็ก/เยาวชน/ครอบครัว ในการปูองกัน
ตนเองจากภัยยาเสพติด 
3. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านภัยยา
เสพติด เพื่อใช้การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
เป็นเครื่องมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                                                    

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรม 
๓. ปกปูองเทิดทูน
สถาบัน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปกปูองสถาบัน 
พระมหากษัตริย ์

 
 
 
 
 
 
๑. ความเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง/ความไม่เข้าใจ
พื้นฐานการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 
2558 

3.2 ให้การสนับสนุน ศตส.ประจ าต าบลในการ
ออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้าง
ภาวะกดดันไม่ให้มีแหล่งซื้อ – ขาย หรือมั่วสุม
ตามสถานบันเทิงหรือจุดเส่ียง 
 
๑. จัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปกปูอง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ /ให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน/ประชาชนในเรื่องความเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง  และประเด็นปฎิรูปการเมือง ใน
ยุค คสช. 

 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 
   ส านักงานปลัดฯ 

4. ให้การสนับสนุนและประสานการ
ปฏิบัติกับ ศตส.หมู่บ้านและ ตชต. 
ประจ าต าบลในการออกตรวจตราและ
เฝูาระวังผู้ซื้อ-ผู้ขาย-ผู้เสพ ให้ได้รับการ
บ าบัดและลงโทษตามควรแก่กรณี 
 
1.ใช้แบบประเมินโดยการสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชนในคราวประชุมผู้น าชุมขนเมื่อส้ิน
แต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

                                                                                                                                                                                              แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

กิจกรรม 
๔.ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อปูองกันสาธารภัย  
ท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
 
 
 
กิจกรรม 
5. การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ ตาม 
พรบ.การอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558 
 

 
จุดอ่อน 
๑. มีการแพร่ระบาดของปัญหายา
เสพติดเข้ามาในพื้นท่ี 
2. ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ
ส่ือสาร  
3. สภาพพื้นท่ีเป็นร่องสวน มีล า
คลองล้อมรอบ เส่ียงต่อการเกิด
อุทกภัย 
 
จุดอ่อน 
๑.  เน่ืองจากเป็นกฎหมายใหม่ 
ประกอบกับการถ่ายโอนภารกิจ ท าให้
การพิจารณาต้องใช้กฏหมายเฉพาะ ท า
ให้อาจล่าช้าต่อการให้บริการ 
 

 
สิงหาคม 
2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 
2558 

 
1. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2. จัดหาและเตรียมความพร้อม
ในด้านเครื่องมือส่ือสาร และ
อุปกรณ์ปูองกันภัย 
3. ประสานการปฏิบัติในการ
เตรียมการปูองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยเป็นการล่วงหน้า 
 
1.มีค าสั่งแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ี น าเข้า
ข้อมูลกลาง และจัดท าคู่มือประชาชน 
2.มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการที่
เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง เวปไซด์
หน่วยงาน   www.thakha .go.th 
 

 
30 ก.ย. 59 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 
ส านักงานปลัดฯ 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบรายงานกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแบบติดตามงาน/ใช้
ร้อยละของการส ารวจประเมินความพึงพอใจท่ี
ว่าจ้างสถาบันการศึกษาฯ เป็นตัวก าหนดติดตาม
ประเมินผล 
 
 

 

การติดตามประเมินผล 
ใช้ร้อยละของการส ารวจประเมินความพึงพอใจท่ี
ว่าจ้างสถาบันการศึกษาฯเป็นตัวก าหนดติดตาม
ประเมินผล 
 

 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

วัตถุประสงค์ 
เป็นภารกิจเกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การ
จดทะเบียน การขึ้น
ทะเบียน การรับแจ้ง การให้
ประทานบัตร และการใช้
อาชญาบัตร ตามกฎหมาย/
ภารกิจถ่ายโอน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

 
2.บุคคลากรมีข้อจ ากัดในเรื่อง
อัตราก าลังคน ตาม พรบ.
บริหารงานบุคคลที่ไม่สามารถจ้าง
ได้เกินร้อยละ 40 ท าให้ในทุกสาย
งานต าแหน่งจะต้องรับผิดชอบ/
ศึกษาท าความเข้าใจกฎหมาย
เฉพาะเพ่ิมเติม อาจท าให้การท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
เกิดข้อผิดพลาดได้โดยง่าย 
 
 
 
 
 
 

 
กันยายน 
2558 

 
3.ก าหนดให้ทุกส่วนราชการท าความ
เข้าใจการบังคับใช้ พรบ.การอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 และผล
ของการด าเนินการ ตลอดจนบท
ก าหนดโทษและผลของกฎหมายที่
บังคับใช้ 
4. จัดหาคู่มือกลางในการให้บริการ
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องให้ทุกส่วน
ราชการทราบ และใช้เป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

 
30 ก.ย. 59 

ส านักงานปลัดฯ 

การติดตามประเมินผล 
ใช้ร้อยละของการส ารวจประเมินความพึงพอใจท่ี
ว่าจ้างสถาบันการศึกษาฯเป็นตัวก าหนดติดตาม
ประเมินผล 

 

 
 

 ชื่อผู้จัดท า.............................................. 
 (นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์) 

         ต าแหน่ง ..หัวหน้าส านักปลัด 
วันที่..29..เดือน.ตุลาคม.พ.ศ..2558. 



 
หน่วยงาน กองคลัง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
                                                                             ส าหรับปสีิน้สุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
ส่วนการคลัง 
กิจกรรม 
๑. ด้านการบริหารงาน
จัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรม 
๒. ด้านการบริหารงาน
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อความสะดวกใน
การ    ตรวจสอบและ
การเก็บรักษา 
 

 
 
๑. ไม่มีแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินทรัพย์สิน 
๒. ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายช าระ
ภาษีไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
๑.การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ไม่
ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 

1 ก.ย.2558 
 
 
 
 
 
 

1 ก.ย.2558 

 
 

๑. จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พร้อมรายการให้เป็นปัจจุบัน 
2. ประสานฝุายปกครองท้องท่ี เพื่อตรวจสอบ 
และเร่งรัดผู้ค้างช าระ และในกรณีไม่ทราบผู้ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ ให้ประสานไปยังส านักงาน
ท่ีดินจังหวัดเพื่อติดตามบุคคลท่ีอยู่ในข่ายช าระ
ภาษ ี
๑. ให้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ และการคงอยู่ ณ วันส้ินปีงบประมาณ 
2.จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) ให้ชัดเจน
และให้เป็นปัจจุบัน 

 

 
 
 30 ก.ย.59/ 
   กองคลัง 
 
 
 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
   กองคลัง 
 
 

 
 
การติดตามประเมินผล 
ใช้ร้อยละของการส ารวจประเมินความพึง
พอใจท่ีว่าจ้างสถาบันการศึกษาฯเป็น
ตัวก าหนดติดตามประเมินผล 
 
 
 
ใช้แบบตรวจติดตามของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินประจ าจังหวัดฯ และผู้
ก ากับดูแล เป็นแบบติดตามประเมินผล 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
กิจกรรม 
๓. ตรวจสอบฎีกาก่อน
การ 
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องตามระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง และความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๑. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมีการ 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

 
1 ส.ค.2558 

 
๑. ศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
และส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
2.โทรศัพท์สอบถามการปฏิบัติก่อนด าเนินการ
ไปยังเจ้าหน้าท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าจังหวัดฯ ในกรณีมีข้อสงสัยหากปฏิบัติ
จะผิดระเบียบ 

 
 
 
 
 
 

 
30 ก.ย. 59/ 
   กองคลัง 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบตรวจติดตามของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินประจ าจังหวัดฯ และผู้
ก ากับดูแล เป็นแบบติดตามประเมินผล 

 
               

ชื่อผู้จัดท า................................................. 
                    (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ท่าคา 
 วันที่..28..เดือน.ตุลาคม..พ.ศ..2558 

 



 
หน่วยงาน กองช่าง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
                                                                                             ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8                                     

                                                                                                                                                                                                      แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
กองช่าง 
กิจกรรม 
๑.ด้านประสาน
สาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
 
 
กิจกรรม 
๒. การออกแบบและการ
ควบคุมงาน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การส ารวจ การ
ออกแบบ การเขียน
โครงการก่อสร้างต่างๆ 
การประมาณราคาเป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาท่ี
ระเบียบก าหนด 
ก าหนด                      

 
 
๑. ข้อมูลพื้นท่ีในการ
ด าเนินการโครงการต่างๆ 
ไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
เอกสารกรรมสิทธิ์หรือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. สภาพพื้นท่ีไม่เอื้ออ านวย
ต่อการออกแบบและเป็น
อุปสรรคต่อการควบคุมงาน
ในเรื่องการก่อสร้าง 

 
 

 ก.ย..2558 
 
 
 
 
 

ก.ย.2558 

 
 

๑. แต่งต้ังค าส่ังแบ่งงานและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  
๒. ช้ีแจงประชาชน/ผู้น าชุมชน ให้ทราบขั้นตอน
การเตรียมความพร้อมของโครงการก่อน อนุมัติ
ด าเนินการ 
 
๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินท่ีจะก่อสร้าง ให้ความร่วมมือใน
ขั้นตอนการส ารวจและออกแบบเพื่อลด
ข้อผิดพลาดในการออกแบบและควบคุมงาน
ตลอดจนลดข้อผิดพลาดในการก าหนดราคา
กลาง 

 
 
30 ก.ย. 59/ 
   กองช่าง 
 
 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
   กองช่าง 

 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้ร้อยละของการส ารวจประเมินความ
พึงพอใจท่ีว่าจ้างสถาบันการศึกษาฯเป็น
ตัวก าหนดติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

 
 

ชื่อผู้จัดท า................................................. 
                    (นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว) 

           ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ท่าคา 
 วันที่..26..เดือน.ตุลาคม..พ.ศ..2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
                                                                             ส าหรับปสีิน้สุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8                                                        แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
๑. บริหารความเส่ียงด้าน 
บุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การบริหารงาน
ในด้านสาธารณสุขเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 
๒.การปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเฝูาระวังการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
ให้กับประชาชน 

 
 
 
๑.ไม่มีบุคลากรท่ีเป็น
ข้าราชการในสายงาน
โดยตรงมารับผิดชอบ 
 
 
 
 
๑. สภาพพื้นท่ีเป็นล าคลอง 
ล าประโดงสาธารณะจ านวน
มาก ท่ีเอื้ออ านวยการเพาะ
เช้ือ 

 
 
 

กันยายน 2558 
 
 
 
 
 
 

กันยายน 2558 
 

 
 
 

๑.แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการส่วนอื่นเป็น
ผู้รับผิดชอบ   
 
 
 
 
 
๑.อบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยว กับ
โรคติดต่อและวิธีการปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรค 
๒. มีการติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในทุก ๓ เดือน  โดย อสม. ประจ า
ต าบลและ สอ.ต าบล 

 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
ส่วนสาธารณสุข ฯ 
      
 
 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 

 
 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบตรวจติดตามของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินประจ าจังหวัดฯ และ
ผู้ก ากับดูแล เป็นแบบติดตาม
ประเมินผล 

 
 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
กิจกรรม 
๓. ด้านการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
กิจกรรม 
๔. การลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

 
๑. ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน  
๒. รถเก็บขยะมีสภาพช ารุด 
และบรรจุปริมาณขยะได้น้อย 
 
 
 
 
๑. ประประชาชนยังไม่มีความ
เข้าใจปัญหาภาวะโลกร้อนท่ี
อาจส่งผลกระทบในระยะเวลา
อันใกล้ 

 
กันยายน 2558 

 
 
 
 
 
 

กันยายน 2558 
 

 
๑. จัดซื้อถังรองรับขยะเพิ่ม เติมให้เพียงพอต่อ
การให้บริการ 
๒. ใช้การหมุนเวียนเส้นทางเดินรถ เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นท่ีจัดเก็บขยะ 
3.จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อรณรงค์ลดขยะ
และคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 
๑. จัดให้ มีการเผยแพร่ ความรู้ในด้านปัญหา
ภาวะโลกร้อนแก่ผู้น าชุมชนและประชาชน 

 

 
30 ก.ย. 59/ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 

วิธีการติดตาม 
๑.ตรวจสอบค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ตามอ านาจหน้าท่ี/ค าส่ังมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติ2.ตรวจสอบจากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
 
 
1.ตรวจสอบจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพว่ามีการด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

 
 
 

ชื่อผู้จัดท า.............................................. 
                                            (นายยุทธนา แจ้งแสดง) 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ 
 วันที่..29..เดือน.ตุลาคม.พ.ศ..2558 

 



 
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
                                                                                   ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8                                                                          แบบ ปอ.3              

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม 

 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
กิจกรรม 
๑. ด้านงานการเงิน การ
บัญชี  การรายงานข้อมูล
สารสนเทศ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการศึกษา  การ
ศาสนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
1. การรับเงิน การจ่ายเงินของ
สถานศึกษา ยังไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงิน
รายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัด 
อปท. พ.ศ.๒๕๕๑ 

 
 
 

30 ก.ย.. 58 

 
 
 

๑. แต่งต้ังมอบหมายข้าราชการส่วนอื่นเป็น
ผู้ร่วมรับผิดชอบ   
๒. ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
 3.ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน(school 
information system  :sis และ :ccis)เนื่องจาก
เป็นรายได้ของสถานศึกษา 

 
 
 
30 ก.ย. 59/ 
ส่วนสาธารณสุขฯ 

 
 

 
การติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบตรวจติดตามของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินประจ าจังหวัดฯ และผู้
ก ากับดูแล เป็นแบบติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาท้องถ่ิน เป็นตัวก าหนดติดตาม
การปฏิบัติงาน 

 

ช่ือผู้จัดท า............................................................ 
               (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 
ต าแหน่ง.. ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

วันท่ี  26. เดือน..ตุลาคม. พ.ศ. ๒๕๕8 



 
 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

ท่ี สส ๗๒๐๐๑/                                               วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕8 

เร่ือง  การจัดท าระบบควบคุมภายในตามข้อ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

เร่ืองเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดให้แต่ละส่วนราชการรายงานการจัดท าระบบควบคุม

ภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  บัดนี้ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าระบบควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
(นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์) 

หัวหน้าส านักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

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

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

(นายยุทธนา   แจ้งแสดง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 



 
- 2 - 

 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................             
                     
 
 

 (นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปล้ือง การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส านักงานปลัด องค์การบริหาร     
ส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้    
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ยังคงมีจุดอ่อน          
ท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม ดังนี้ 

๑ กิจกรรมการจัดท าประขาคมเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี 
2 กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3 กิจกรรมการปกปูองเทิดทูนสถาบัน 
4 กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.กิจกรรมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติ 
   การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

 

ลายมือช่ือ............................................................ 
            (นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด   
วันท่ี  29  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

ท่ี สส ๗๒๐๐2/                                               วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕8 

เร่ือง  การจัดท าระบบควบคุมภายในตามข้อ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

เร่ืองเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้แต่ละส่วนราชการรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
(นางสาวละมัย  เกรียท่าทราย) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

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

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

(นายยุทธนา   แจ้งแสดง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................             
                     
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปล้ือง การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการ
เงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้ มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในของ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมี
นัยส าคัญตามกิจกรรม ดังนี้ 

   1 กิจกรรมการบริหารงานจัดเก็บรายได้  
 2 กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ  
 3 กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  

 
 

 

ลายมือช่ือ............................................................ 
             (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 
            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   
        วันท่ี 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

ท่ี สส ๗๒๐๐3/                                               วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕8 

เร่ือง  การจัดท าระบบควบคุมภายในตามข้อ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

เร่ืองเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้แต่ละส่วนราชการรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  บัดนี้ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
(นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

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

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

(นายยุทธนา   แจ้งแสดง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................             
                     
 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุด
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปล้ือง การทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการ
เงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าคา ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้ มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในของ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อน         
ท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1 กิจกรรมการประสานสาธารณูปโภค  
 2 กิจกรรมการออกแบบและการควบคุมงาน  
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
                   (นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว) 
              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   
      วันท่ี  26  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส่วนธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

ท่ี สส ๗๒๐๐4/                                               วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕8 

เร่ือง  การจัดท าระบบควบคุมภายในตามข้อ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

เร่ืองเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้แต่ละส่วนราชการรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  บัดนี้ ส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าระบบ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบท่ี
เสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
(นายยุทธนา แจ้งแสดง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

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

(นายยุทธนา   แจ้งแสดง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................             
                     
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

ส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปล้ือง การทุจริต ด้านความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
ท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1 กิจกรรมด้านบุคลากร  
 2 กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 
 3 กิจกรรมการลดปัญหาโลกร้อน  
 4 กิจกรรมการจัดเก็บขยะ มูลฝอย 

5.กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ี (สปสช.ต าบลท่าคา) 

 
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
               (นายยุทธนา แจ้งแสดง) 
ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
  วันท่ี  29  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   

ท่ี สส ๗๒๐๐5/                                               วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕8 

เร่ือง  การจัดท าระบบควบคุมภายในตามข้อ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  

เร่ืองเดิม 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของแต่ละส่วน
ราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการด าเนินการของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความ
คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อเท็จจริง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาให้แต่ละส่วนราชการรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายใน

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 2558 

ระเบียบกฎหมาย 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  บัดนี้ ส่วน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ได้จัดท าระบบ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามแบบท่ี
เสนอมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป   

 
(นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

ผู้อ านวยการกองคลังรักษาราชการแทน 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 

..............................................................................................................................................................................   
     
   (นายยุทธนา   แจ้งแสดง) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................             
                     
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ได้ประเมินผล        
การควบคุมภายใน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕ 8 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปล้ือง การทุจริต ด้าน
ความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน และด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
ท่ีก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวไว้ในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา  ยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนัยส าคัญตามกิจกรรม ดังนี้ 

 1 กิจกรรมด้านการเงินการบัญชี 
 

ลายมือช่ือ............................................................ 
              (นางสาวละมัย เกรียท่าทราย) 

 ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
   วันท่ี  26  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบการจัดท าระบบควบคุมภายใน 
ของส่วนราชการภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ท่ี       /๒๕๕8 
เร่ือง ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานปลัด 

............................................................................. 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗        

(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  พ.ศ.๒๕๔๖  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๙  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม   (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบกับหนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท.  และ ก.อบต.เรื่อง ก าหนดงานและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนภายในส านักงานปลัด  ปฏิบัติดังนี้ 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
มอบหมายให้  นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา        

(นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกคนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าคา โดยมี นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 )  
เลขท่ีต าแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด สมุทรสงคราม  รวมท้ังอ านาจหน้าท่ีอื่น ๆ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถปฏิบัติได้ มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีระดับการ
ด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน  โดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝุายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

๑. งานบริหารงานทั่วไป 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ โดยมี                  
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงจันทร์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ 6 ) เลขท่ีต าแหน่ง 
๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ และ นางวิมลรัตน์ ธรรมสวัสด์ิ  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    
เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๑.๑ ควบคุมการตรวจสอบการท างานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 



 
๑.๒ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  และ

ลูกจ้างประจ า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก / กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
/ ๑.๓ ควบคุม... 

- ๒ - 
 

  ๑.๓  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กองต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๑.๔ งานการพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างประจ า  ของทุกส านัก / กองภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๑.๕ งานการพาณิชย์  งานพิธีและงานประชาสัมพันธ์  
  ๑.๖  งานธุรการและงานสารบรรณ  ร่างหนังสือ  โต้ตอบหนังสือและเรื่องน าเสนอผู้บริหาร  

๑.๗  จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และจัดท ารายงานการประชุมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๑.๘  งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และเครื่องราชต่าง  ๆ ของพนักงาน
ต าบลและลูกจ้างประจ า 
  ๑.๙  งานทะเบียนประวัติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลละลูกจ้างประจ าทุกคนภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๑.๑๐   งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส านัก/กองต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๑.๑๑  งานบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้ายและเลื่อนระดับหนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าทุกคน 
  ๑.๑๒  งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเล้ียงรับรองการประชุม สัมมนาต่าง ๆ  
  ๑.๑๓  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา 
  ๑.๑๔  การจัดท าทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอื่น ๆ  
  ๑.๑๕  งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย  การดูแลรักษาองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๑.๑๖  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับตามมอบหมาย  
 

  ๒ . งานนโยบายและแผน 
  มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์  ต าแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   เลขท่ีต าแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ โดยมี  นา ยสุริยา  ธรรมสวัสด์ิ     
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 
  ๒.๑ งานจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและแผนพัฒนาต าบลประจ าปีต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๒.๒  งานจัดท าข้อบังคับต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  ๒.๓  งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่าง ๆ  
  ๒.๔  งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

๒.๕  งานด้านวิชาการ  ระบบข้อมูลข่าวสาร  ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
  ๒.๖  งานพัฒนาและส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
  ๒.๗  งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 



 
 

/ ๓ งานกฎหมาย... 
 

- ๓ - 
 

๓.งานกฎหมายและคดี 
  มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา   เลขท่ีต าแหน่ง ๐ 0-๐1๐1-๐๐๑  โดยมี นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์  ต าแหน่ง      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เลขท่ีต าแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑  และนางวิมลรัตน์ ธรรมสวัสด์ิ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 
  ๓.๑ จัดท าร่างข้อบังคับตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๓.๒ งานด าเนินการรับ – ด าเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ 
  ๓.๓ งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบล  ด้านด าเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
  ๓.๔ งานตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติด าเนินการตามข้อบังคับต าบลก่อน           
การบังคับใช้   

๓.๕ งานท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.๖ งานนิติกรรม/สัญญาอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือตามท่ีได้       
รับมอบหมาย 

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา   เลขท่ีต าแหน่ง ๐ 0-๐1๐1-๐๐๑ โดยมี นายสุริยา ธรรมสวัสด์ิ  พนักงานจ้าง        
ตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๔.๑ งานอ านวยการงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๒ งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับภัยต่าง ๆ  
  ๔.๓ งานกู้ภัยต่าง  ๆ  
  ๔.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
  ๔.๕ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

  ๕.  งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคา   เลขท่ีต าแหน่ง ๐ 0-๐1๐1-๐๐๑ โดยมี นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์  ต าแหน่ง      
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เลขท่ีต าแหน่ง  ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ และ นางสาวฐิติมา ธรรมสวัสด์ิ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

  ๕.๑ งานพัฒนาชุมชน  
  ๕.๒ งานพัฒนาการท่องเท่ียว  

๕.๓ งานส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
  อนึ่ง  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ    
ส่วนราชการได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้ส่ังการและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีท่ีจะต้องให้นายก



 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบ 

/ ให้ผู้ท่ีได้รับ… 
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ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน  ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ  อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
โดยทันที 
 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง ณ วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 
 
 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี        /๒๕๕8 

เร่ือง ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง 
...................................................  

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๒  ประกอบประกาศคณะกรรมการกลาง  พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ  วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจการอันเกี่ยวกับ
การ บริหารงานบุคคลใน องค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อ ๙  โดยขอแจ้งการมอบหมายหน้าท่ีการงานและ   
ความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เพื่อให้เกิดความชัดเจน   
ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

  ส่วนการคลัง 
มอบหมายให้ นางสาวละมัย เกรียท่าทราย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง คลัง (นักบริหาร   

งานคลัง  ระดับ ๗)  เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างทุกคน ของส่วนการคลัง โดยมี  นางสาวปราณี  รัตนพิทักษ์  ลูกจ้างประจ า   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบงานในส่วนการคลัง ให้เป็นไปตามนโยบาย  
ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย          
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ จังหวัด สมุทรสงคราม  รวมท้ัง อ านาจหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด      ไว้ ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝุายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
  ๑. งานการเงิน   

มอบหมายให้ นางจรรยา นาคแสง   ต าแหน่ง นักวิชา การเงินและบัญชี   เลขท่ีต าแหน่ง           
๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ โดยมี  นางสาวปราณี รัตนพิทักษ์   ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๑.๑ งานการเก็บรักษาเงิน การตั้งคณะกรรมการ รับ – ส่งเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบการ
รับเงินประจ าวัน 

๑.๒ งานตรวจสอบรายได้จากการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน าส่ง และสรุปใบน าส่งเงิน
ให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและน าฝากธนาคาร ทุกวัน 

๑.๓ งานตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น เงินอุดหนุนท่ัวไป      
เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  

๑.๔ งานจัดท ารายงานการจัดท าเช็ค  



 
๑.๕ งานสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบ้ียเล้ียง

เดินทางไปราชการ 
 

/1.6 งานตรวจสอบ... 
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๑.๖ งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
๑.๗ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและ ให้รายงานการปฏิบัติงาน          

ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒. งานบัญชี 
มอบหมายให้ นางสาวละมัย  เกรียท่าทราย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง              

(นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑  โดยมี  นางสาวปราณี รัตนพิทักษ์   
ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๒.๑ งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน   
๒.๒ งานการเงินและงบทดลอง   
๒.๓ งานงบแสดงฐานะทางการเงิน   
๒.๔ งานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและ ให้รายงานการปฏิบัติงาน ต่อหัวหน้า

ส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มอบหมายให้ นางจรรยา นาคแสง   ต าแหน่ง นักวิชา การเงินและบัญชี   เลขท่ีต าแหน่ง  

๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ โดยมี  ๐๐๑  โดยมี  นางสาวปราณี รัตนพิทักษ์   ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๓.๑ ดูแลและรับผิดชอบงานการรับ-เบิกจ่ายเงิน      
๓.๒ งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
๓.๓ งานเก็บรักษาเงิน และ ดูแล   
๓.๔. งานภาษี  ทะเบียนทรัพย์สิน และแผนท่ีภาษี  อากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   
๓.๕ งานจัดเก็บรายได้  และค่าปรับ   
๓.๖ งานทะเบียน ควบคุมและเร่งรัดรายได้    
๓.๗ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและให้รายงานการปฏิบัติงาน          

ต่อหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๔.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

มอบหมายให้ นางสาวละมัย เกรียท่าทราย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง               
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗)  เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ โดยมี นางสาวกัลยาณี  สินธุมาศ  ต าแหน่ง   
เจ้าพนักงานพัสดุ  เลขท่ีต าแหน่ง 04-0313-001  ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๔.๑ ดูแลรับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง   
๔.๒ งานพัสดุ  งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์  ยานพาหนะ   
๔.๓ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และให้รายงานการปฏิบัติงาน         

ต่อหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



 
ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน  ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้

เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยทันที 

/ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8   

 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี        /๒๕๕8 

เร่ือง  ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง  
----------------------------------------  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  พ.ศ.๒๕๔๖  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ  ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม (ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับหนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดงานและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนภายในส่วนโยธา  ปฏิบัติดังนี้ 
  กองช่าง 

มอบหมายให้  นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง        
ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล  ต าแหน่ง นายช่าง
โยธา เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ มีหน้าท่ีก ากับดูแล รับผิดชอบและบังคับบัญชาส่ังการภายในส่วนโยธา  
มีพนักงานส่วนต าบล เป็นเจ้าหน้าท่ีและพนักงานจ้างในสังกัด เป็นผู้ช่วย  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ประกอบด้วย  งานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง       
งานส่วนสาธารณะ  งานสถานท่ีและไฟฟูาสาธารณะ  และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยให้
รายงานการปฏิบัติราชการต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการ    
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีหน้าท่ีความรับผิดชอบดังนี้ 
  ๑ . งานการก่อสร้าง   

มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ นายชัยวัฒน์ ฟักเขียว  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ เป็นหัวหน้า โดยมี นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล  
ต าแหน่ง นายช่างโยธา เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้  

๑.๑ งานก่อสร้าง   
๑.๒ งานผังเมือง  
๑.๓ งานประมาณราคา 
๑.๔ งานตรวจสอบรูปแบบราคา 



 
๑.๕ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และให้รายงานการปฏิบัติงานต่อ

หัวหน้าส่วนโยธา และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

/2. งานออกแบบ... 
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๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล  ต าแหน่ง นายช่างโยธา      

เลขท่ีต าแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ โดยมีนาย ทรงยศ กลิ่นแก้ว  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภท   
เป็นผู้ช่วยซึ่งมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

๒.๑ งานควบคุมการก่อสร้าง 
๒.๒ งานตรวจสอบแบบรูปและรายการ 
๒.๓ งานตรวจสอบแบบก่อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร 
๒.๔ งานอนุญาตก่อสร้าง 
๒.๕ งานเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง 
๒.๖ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    และให้รายงานการปฏิบัติงานต่อ

หัวหน้าส่วนโยธา และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบ  นายพงษ์นรินทร์ ภู่สกุล  ต าแหน่ง นายช่างโยธา  เลขท่ี

ต าแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑  โดยมีนาย ทรงยศ กลิ่นแก้ว ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  เป็น
ผู้ช่วยซึ่งมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

๓.๑ งานควบคุมตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา สวนสาธารณะ 
๓.๒ งานควบคุมการใช้บ ารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือช่าง เครื่องใช้ของ

หน่วยงาน 
๓.๓ งานจัดตกแต่งสถานท่ี ในงานพิธีท้องถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี 
๓.๔ งานซ่อมแซมถนน ประปา การขุดลอกคลอง  
๓.๕ และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และให้รายงานการปฏิบัติงานต่อ

หัวหน้าส่วนโยธา และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยให้เจ้าหน้าท่ีและพนักงานจ้างในส่วนโยธา  ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย           
หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการท างาน  ให้แจ้งให้หัวหน้าส่วนโยธาในช้ันต้นก่อนเพื่อด าเนินการแก้ไข    
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาช้ันขึ้นไปทราบต่อไป 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี        เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8   
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ท่ี       /๒๕๕8 
เร่ือง ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

............................................................................. 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗   

(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  พ.ศ.๒๕๔๖  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๙  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
สมุทรสงคราม  ( ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับหนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท.  และ ก.อบต.  เรื่อง ก าหนดงานและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนภายในส่วนสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อมปฏิบัติดังนี้ 

ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
มอบหมายให้  นายยุทธนา  แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา                    

(นักบริหารงาน อบต.ระดับ 8)  เลขท่ีต าแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้างทุกคน  โดยมี  นางสาวสุจินดา  ดุลยะสิทธิ์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าคา (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 6)  เลขท่ีต าแหน่ง ๐ 0-๐1๐1-๐๐2  เป็นผู้ช่วย ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบควบคุมดูแล ควบคุมก ากับดูแล  บังคับบัญชาส่ังการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ส่วนสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ส่ังการเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ จังหวัด สมุทรสงคราม   รวมท้ัง  
อ านาจหน้าท่ีอื่น ๆ  ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีไม่มี
หัวหน้าส่วนหรือไม่สามารถปฏิบัติได้  มอบหมายหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีระดับการด ารงต าแหน่งสูงสุดเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  โดยมีส่วนราชการท่ีเป็นฝุายต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. งานบริหารสาธารณสุข 
มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา แจ้งแสดง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ โดยมี  นางสาวสุจินดา  
ดุลยะสิทธิ์   ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 6)  เลขท่ี
ต าแหน่ง ๐0-๐1๐1-๐๐2  เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 

๑.๑ งานควบคุมปูองกันโรคติดต่อ 



 
๑.๒ งานสาธารณสุขมูลฐาน 
๑.๓ งานสุขศึกษา 
๑.๔ งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ า 
๑.๕ งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ๑.๖ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับตามมอบหมาย  
/2.งานส่ิงแวดล้อม... 
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  ๒ . งานสิ่งแวดล้อม 
  มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นายยุทธนา  แจ้งแสดง   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑  โดยมี                  
นายกัมปนาท เย็นพายัพ    พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง พนักงานขับรถประจ ารถขยะ  นายพิพัฒน์ 
ธรรมสวัสด์ิ  นายฉัตรชัย  ธรรมสวัสด์ิ และ นายทวีทรัพย์  นุชอุดม  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถขยะ      
เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมีหน้าท่ีดังนี้ 
  ๒.๑ งานสุขาภิบาลและอาหาร 
  ๒.๒ งานรักษาความสะอาด 
  ๒.๓ งานขนถ่ายส่ิงปฏิกูล ก าจัดขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

๒.๔ งานควบคุมมลพิษ 
๒.๕ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

  ๒.๖ งานอาชีวอนามัย  
  ๒.๗ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน  ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ  อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยทันที 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
   ส่ัง ณ วันท่ี        เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ค่ าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี      /๒๕๕8 

      เร่ือง  ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
--------------------------------------------  

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗             
(และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน)  พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล  และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดสมุทรสงคราม 
(ก.อบต.จังหวัดสมุทรสงคราม) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ประกอบกับหนังสือส านักงาน  ก.จ.ก.ท.  และ ก.อบต.  เรื่อง  ก าหนดงานและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนต าบลทุกคนภายในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติดังนี้ 
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  มอบหมายให้ นางสาวละมัย เกรียท่าทราย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 
ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม        
มีหน้าท่ี  ควบคุมก ากับดูแล  บังคับบัญชาส่ังการพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในส่วนการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม   รับผิดชอบงาน  ทุกงาน  ทุกฝุาย  ของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม พิจารณา ศึกษา
วิเคราะห์การปฏิบัติงานบริหารการศึกษา  โดยตรวจสอบการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา  เสนอ
ข้อมูลด้านการศึกษาพร้อมท้ังปัญหาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้งานด้านการศึกษามีคุณภาพมากขึ้น  และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  พร้อมท้ังให้รายงานการปฏิบัติราชการต่อปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  โดยประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. งานบริหารการศึกษา   
  มอบหมายให้  นางสาวละมัย   เกรียท่าทราย   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง               
(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมี  นางกาหลง แม้นจ ารัส   ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1) เลขท่ีต าแหน่ง 75-
2-๐๐45    และ นางดนิตา ง่วนเซ่ีย ว  ต าแหน่ง  ครูดูแลเด็ก  (ครูผุ้ช่วย) เลขท่ีต าแหน่ง 75-2-๐๐57 เป็น
ผู้ช่วย มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.๑ งานบริหารทั่วไป 



 
๑.๑.๑ การบริหารงานบุคคล 
๑.๑.๒ การจัดท างบประมาณเพื่อการศึกษา 
๑.๑.๓ การประเมินการปฏิบัติงานครูผู้สอนในสถานศึกษา 

 
 

/1.2 งานการศึกษา... 
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๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน 
๑.๒.๑ ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา 
๑.๒.๒ ส ารวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑ์ 
๑.๒.๓ จัดท ารายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ 
๑.๒.๔ การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 

 

๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ 
๑.๓.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
๑.๓.๒ จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าคา 
๑.๓.๓ งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
๑.๓.๔ งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑.๓.๕ งานจัดการศึกษาทุกระบบในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
๑.๓.๖ งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
๑.๓.๗ งานดูแลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  จัดเตรียมและบริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู    

ส่ือการเรียนการสอน  แก่สถานศึกษา 
๑.๓.๘ งานอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน 
๑.๓.๙ งานด้านวัสดุการศึกษา 
๑.๓.๑๐ งานอุดหนุนกิจการการศึกษา 
๑.๓.๑๑ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๔ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  มอบหมายให้  นางสาวละมัย เกรียท่าทราย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง ระดับ ๗) เลขท่ีต าแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
โดยมี นางสาวสุจินดา ดุลยะสิทธิ์ ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  เลขท่ีต าแหน่ง          
๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ นางวีรวรรณ  สกุลนิธินันท์  พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาล
และปฐมวัย  เป็นผู้ช่วยมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

๒.๑ งานกิจการศาสนา 
๒.๒ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.๓ งานกิจการเด็กและเยาวชน 
๒.๔ งานกีฬาและนันทนาการ 



 
๒.๕ งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๖ งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
๒.๗ งานสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์ 
๒.๘ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
/ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย... 
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ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน  ถือปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ  อย่าให้
เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้  หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาโดยทันที 

ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี         เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 

 
 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

   ท่ี       /๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล 

ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
........................................................ 

  ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน     
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในปีนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามระบบควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ 
รายงานผู้ก ากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังส้ิน
ปีงบประมาณ นั้น 

  เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25 วรรค 7  ซึ่งก าหนดให้น า
ความในมาตรา 15 มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลโดยอนุโลม จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา ดังต่อไปนี้               
  ๑ .  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
ประกอบด้วย 
  (๑)   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคา   ประธานกรรมการ  
  (๒)   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  กรรมการ  
  (๓)   ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
  (๔)   ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ  
  (๕)   หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  กรรมการ  
  (6)   หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กรรมการ  
  (7)   นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ  
  (8)   นายช่างโยธา     กรรมการ 
  (๖)   หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการเลขานุการ 
 



 
  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา     มีหน้าท่ี
ก าหนดขอบเขต การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ควบคุมก ากับ ดูแล 
ช้ีแจงแนะน าให้ส านักงาน/กอง   จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ส านัก/
ส่วนราชการจัดวางระบบควบคุมภายในงวดปี พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
ดังต่อไปนี้   

/1.1 การจัดวาง... 
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  ๑.๑  การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ  ๕ 
        ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๕  แล้วรายงานความคืบหน้าการ
จัดวางระบบภายใน (แบบ ป อ. ๑)  และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ป อ. ๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน  
๒๕๕9  เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือ มี
ความเส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  รายงานคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๕ 9 เพื่อประเมินสรุป
รวบรวมรายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และกระทรวงมหาดไทยให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี 
30 ธันวาคม 2559 
 

  ๑.๒   การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ  ๖    
         เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ ส านัก/ส่วน
ราชการ  ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ และตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบ ฯ  ข้อ ๖  ก าหนดส่งรายงานการ
ติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ภายในวันท่ี 
15 ตุลาคม  ๒๕๕9  เพื่อคณะกรรมการ ฯ  ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา รายงานคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล กระทรวงมหาดไทยให้เสร็จส้ิน
ภายใน วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕9 ต่อไป 
 

  ๒ .  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
         เพือ่ให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไวมี้การน าไปปฏบัิติให้เกดิ
ประสิทธิผล จึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา      
ประกอบด้วย 
        (๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าคณะท างาน  
        (๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ช่วย  
                 (๓)  ผู้อ านวยการกองคลัง   ผู้ช่วย 
        (4)  ผู้อ านวยการกองช่าง   ผู้ช่วย  
        (5)  หัวหน้าส านักปลัด   เจ้าหน้าท่ี  



 
 

         โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของส านักงาน /ส่วนราชการ     แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
และให้องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคาทราบ   ตามแบบรายงานท่ีระเบียบฯ ก าหนดภายในวันท่ีสิบหลังจาก 
ส้ินไตรมาส เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาต่อไป  

/ท้ังนี้... 
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ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕8 
      
 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ท่ี         / ๒๕๕8 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  

ระบบควบคุมภายในส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
........................................................ 

  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ท่ี       /๒๕๕8  ลงวันท่ี      พฤศจิกายน  ๒๕๕8 
ให้ทุกส่วนราชการภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เพื่อรายงานผู้ก ากับดูแล นั้น 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด  ด าเนินการด้วย         
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด   ดังต่อไปนี้             
                     
  ๑ .  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด    ประกอบด้วย 
  (๑)   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   ประธานกรรมการ  
  (๒)   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  กรรมการ  
  (3)   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
  (4)   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล    กรรมการ  
  (5)   หัวหน้าส านักปลัด     กรรมการเลขานุการ  
  (6)   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต  ควบคุมก ากับดูแล  
ช้ีแจงแนะน า  จัดวางระบบการควบคุมภายในฝุาย/งาน  ด าเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ทุกฝุายทุกงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 
 



 
/1.1การจัดวาง... 
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  ๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ ๕ 
          ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ  ๕  แล้วรายงานความคืบหน้า
การจัดวางระบบภายใน (แบบ ปย. ๑)  และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ปย. ๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด  ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕ 9             
เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเส่ียง
ใหม่เกิดข้ึน  ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ  ปอ.๓)  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในส านักงานปลัด  ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕9 
 

  ๑.๒   การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ     
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ ๖    
           เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ฝุายทุกงาน  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบฯ  ข้อ ๖ ก าหนด       
ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด ภายในวันท่ี 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕ 9  เพื่อคณะกรรมการฯ  ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส านัก     
งานปลัด  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ให้เสร็จส้ิน
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  ต่อไป 
 
  ๒.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักปลัด 
         เพือ่ให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไวมี้การน าไปปฏบัิติให้เกดิ
ประสิทธิผลจึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัด  ประกอบด้วย 
        (๑)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   หัวหน้าคณะท างาน 
        (๒)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ช่วย  
                 (๓)  หัวหน้าส านักปลัด    ผู้ช่วย  
        (4)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าหน้าท่ี  
 

         โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคาทราบ        
เพื่อรายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา และให้ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง  รายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ 



 
ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 

      
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

ท่ี        / ๒๕๕8 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  

ระบบควบคุมภายในกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
........................................................ 

  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ท่ี       /๒๕๕8  ลงวันท่ี    พฤศจิกายน  ๒๕๕8
ให้ทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เพื่อรายงานผู้ก ากับดูแล นั้น 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด  ด าเนินการด้วย         
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดังต่อไปนี้             
  ๑ . คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองคลัง    ประกอบด้วย 
  (๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง     ประธานกรรมการ 
  (๒)  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 
  (๓)  เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
  (๔)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ     กรรมการ 
  (๕)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    กรรมการเลขานุการ 
 
  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต  ควบคุมก ากับดูแล  
ช้ีแจงแนะน า  จัดวางระบบการควบคุมภายในฝุาย/งาน  ด าเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ทุกฝุายทุกงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  ๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน        
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ ๕ 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
          ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๕ แล้วรายงานความคืบหน้า
การจัดวางระบบภายใน (แบบ ปย.๑)  และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม  (แบบ ปย.๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง   ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕ 9 เมื่อด าเนินการ    
มาได้ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเส่ียงใหม่เกิดข้ึน      
ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปอ.๓)  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใ น
ส านักงานปลัด ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕9 
 

/1.2 การติดตาม... 
 

- 2 - 
 

  ๑.๒   การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ     
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ ๖    
           เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ฝุายทุกงาน  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบฯ  ข้อ ๖ ก าหนด       
ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด ภายในวันท่ี 
๓๐ กันยายน  ๒๕๕ 9  เพื่อคณะกรรมการฯ  ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของ          
ส านักงานปลัด  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ให้เสร็จ
ส้ินภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  ต่อไป 
 
  ๒.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
         เพือ่ให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไวมี้การน าไปปฏบัิติให้เกดิ
ประสิทธิผลจึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง  ประกอบด้วย 
        (๑)  ผู้อ านวยการกองคลัง    หัวหน้าคณะท างาน  
        (๒)  นักวิชาการเงินและบัญชี      ผู้ช่วย  
        (๓)  เจ้าพนักงานพัสดุ    ผู้ช่วย 
        (๔)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ    ผู้ช่วย 
        (๕)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   เจ้าหน้าท่ี  
 

         โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของ กองคลัง  แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคาทราบ เพื่อ
รายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ และให้
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กองคลัง อย่างต่อเนื่อง  รายงานคณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 
      
 พิมพ์........................  

ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
(นายวินัย นุชอุดม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี        / ๒๕๕8 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

........................................................ 
  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ท่ี       /๒๕๕8  ลงวันท่ี     พฤศจิกายน  ๒๕๕8   
ให้ทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เพื่อรายงานผู้ก ากับดูแล นั้น 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของ กองช่าง   ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง  ดังต่อไปนี้             
                     
  ๑ .  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่าง  ประกอบด้วย 
   (๑)  ผู้อ านวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ  
   (๒)  นายช่างโยธา     กรรมการ  
   (๓)  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท    กรรมการและเลขานุการ    
 

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต ควบคุมก ากับดูแล  
ช้ีแจงแนะน า จัดวางระบบการควบคุมภายในฝุาย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ทุกฝุายทุกงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 
  ๑ .๑   การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ ๕ 



 
         ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๕ แล้วรายงานความคืบหน้า  
การจัดวางระบบภายใน (แบบ ปย.๑) และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม  (แบบ ปย.๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่าง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕ 98 เมื่อด าเนินการมาได้
ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ให้จัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ป อ.3)  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ส านักงานปลัด  ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
 

/1.2 การติดตาม... 
 

- 2 - 
 

  ๑ .๒  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ       
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖    
           เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ฝุายทุกงาน  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบฯ ข้อ  ๖ ก าหนดส่ง
รายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ กองช่าง  ภายในวันท่ี         
๓๐  กันยายน ๒๕๕ 9  เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของ กองช่าง   
รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ให้เสร็จส้ินภายใน    
วันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๕9  ต่อไป 

   
๒.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง 
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

จึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง  ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้อ านวยการกองช่าง  หัวหน้าคณะท างาน  
(๒)  นายช่างโยธา  ผู้ช่วย  

  (๓)  ผู้ช่วยช่างทุกประเภท  เจ้าหน้าท่ี                    
 

โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของ กองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่าคาทราบ เพื่อรายงาน
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  และให้ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
      
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
(นายวินัย นุชอุดม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี        / ๒๕๕8     

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

........................................................ 
  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ท่ี      /๒๕๕8  ลงวันท่ี    พฤศจิกายน  ๒๕๕78  
ให้ทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เพื่อรายงานผู้ก ากับดูแล นั้น 
  ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนี้             
                     
  ๑ .   คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
ประกอบด้วย 
   (๑)  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ประธานกรรมการ  
   (2)  พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)   กรรมการและเลขานุการ   
  

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต ควบคุมก ากับดูแล  
ช้ีแจงแนะน า จัดวางระบบการควบคุมภายในฝุาย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ทุกฝุายทุกงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  ๑ .๑   การจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ ๕ 



 
         ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๕ แล้วรายงานความคืบหน้า  
การจัดวางระบบภายใน (แบบ ปย.๑) และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม  (แบบ ปย.๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน    
๒๕๕9 เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความ
เส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ป อ.3)  รายงานคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด  ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
 
 

/1.2 การติดตาม... 
 

 
- 2 - 

 
  ๑ .๒  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ       
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖    
         เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ฝุายทุกงาน  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบฯ ข้อ  ๖ ก าหนดส่ง
รายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุม
ภายในของ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๕9  ต่อไป 

   
๒.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดล้อม   
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

จึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ประกอบด้วย 

(๑)  หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ประธานกรรมการ  
  ( 2)  พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)   กรรมการและเลขานุการ   
  

โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
ท่าคาทราบ เพื่อรายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  
และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง รายงาน
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคาทราบ   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 
      



 
 

 
(นายวินัย นุชอุดม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ท่ี       / ๒๕๕8 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  
ระบบควบคุมภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

........................................................ 
  ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ท่ี      /๒๕๕8  ลงวันท่ี    พฤศจิกายน  ๒๕๕8  
ให้ทุกส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าคา เพื่อรายงานผู้ก ากับดูแล นั้น 
  ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา     
และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้                   
  ๑ .  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 
   (๑)  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ประธานกรรมการ  
   (2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา   กรรมการ 
   (3)  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     กรรมการ/เลขานุการ 
   

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหน้าท่ีก าหนดขอบเขต ควบคุมก ากับดูแล  
ช้ีแจงแนะน า จัดวางระบบการควบคุมภายในฝุาย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   
และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้ทุกฝุายทุกงาน
ด าเนินการดังต่อไปนี้  

พิมพ์.......................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 



 
  ๑ .๑   การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔  ข้อ ๕ 
         ด าเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๕ แล้วรายงานความคืบหน้า  
การจัดวางระบบภายใน (แบบ ปย.๑) และสรุปความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ปย.๒)   
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕9 เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง  หากพบว่าระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความ
เส่ียงใหม่เกิดข้ึน  ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ป อ.3)  รายงานคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส านักงานปลัด  ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕9 
 

/1.2 การติดตาม... 
 
 

- 2 - 
 

  ๑ .๒  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ       
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖    
         เม่ือด าเนนิการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจัดวางไวม้าระยะหนึง่  ให้ฝุายทุกงาน  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบฯ ข้อ  ๖ ก าหนดส่ง
รายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕9  เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุม
ภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๐  กันยายน ๒๕๕9  ต่อไป 

   
๒.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนา      

และวัฒนธรรม  
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดท่ีได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

จึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด้วย 

(๑)  หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    หัวหน้าคณะท างาน 
   (2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  ผู้ช่วยและเจ้าหน้าท่ี 

 

โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหาร       
ส่วนต าบล ท่าคา ทราบ เพื่อรายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลท่าคา  และให้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
อย่างต่อเนื่อง รายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
ทราบ   

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 



 
ส่ัง  ณ  วันท่ี     เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕8 

      
 
 

(นายวินัย นุชอุดม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 

 
 

 
 
 
 

พิมพ์........................  
ทาน.........................  
ตรวจ...................... .. 


