
การติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒ ^ ®  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓



คานา

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หน่วยงานของราชการ 
ส่วนท้องถ่ินซ่ีงเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย 
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมท้ัง 
ทำให้ประชาซน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม มีความเช่ือถือและม่ันใจ ในการปฏิบัติงานขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

*
คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หวังว่า 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาซนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมและประเทศชาติโดยส่วนรวม

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๑

เรียน นายอำเภอท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี 
สินสุดวันที ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในลำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕:๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุลมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มี-ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ 
เกียวกับการเงิน และไม,ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เห็นว่า การควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒(ะ๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล 
ของนายอำเภอท่าเรือ

อย่าง'ไรก็ดื มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี 
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังน้ี

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม
๑.๒ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
๑.๓ กิจกรรมด้านออกแบบควบคุม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม

๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประขาซนตระหนักเห็นความสำคัญของ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เช่นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมเป็น 
ด้น

๒.๒ กิจกรรมด้านงานเก็บรายได้
๑) กำซับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบให้ละเอียดรอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไป 

ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
๒) มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอก สถานท่ี และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถาม 

ให้มาชำระภาษีภายในห้วงเวลาท่ีกำหนด
๓) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

๒.๓ กิจกรรมด้านออกแบบควบคุม
๑). บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซี่งจะต้องทำการสรรหา และให้มีการ 

จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการธี!กอบรม เพื่อรับรู้ระเบียบ หนังสือส่ังการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการ 
ทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ

๒). ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความล่าข้าในการก่อสร้าง ซ่ึง 
จะต้องกำซับให้ผู้ควบคุมงาน รายงานบีญหาระหว่างการควบคุมงาน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
และหาวิธีแก็ไฃบีญหากรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามสัญญาจ้าง



๓). ประขาซนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
ปลูกสร้างอาคารและ'ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง และประขาสัมพันธ์เซิงลึก ขี้แจงให้ 
ประซาซนเข้าใจเก่ียวกับการขออนุญาตให้เข้าใจและซัดเจน

(01\
ลายมือ นายส้มภาษ อยู่พร้อม
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

วันที, ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

-๒-



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับ 
ปีสินสุดวันที ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใบด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่ 
เกี่ยวกับการเงิน และไมโซ่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เห็นว่า การควบคุมภายใน 
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแล 
ของนายอำเภอท่าเรือ

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี 
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังน้ี I

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม 
๑.๒ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
๑.๓ กิจกรรมด้านออกแบบควบคุม 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใบ 
๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม

๑) ประซุมซี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประซาซนตระหนักเห็นความสำคัญของ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒) สร้างแรงจูงใจใบการเข้าร่วมจัดทำประซาคม เซ่นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมเป็น 
ต้น

๒.๒ กิจกรรมด้านงานเก็บรายได้
๑) กำขับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบให้ละเอียดรอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไป 

ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
๒) มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอก สถานท่ี และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถาม 

ให้มาขำระภาษีภายในห้วงเวลาท่ีกำหนด
๓) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

๒.๓ กิจกรรมด้านออกแบบควบคุม
๑). บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งจะต้องทำการสรรหา และให้มีการ 

จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการผิกอบรม เพื่อรับรู้ระเบียบ หนังสือส่ังการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการ 
ทำงานของเจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ

๒). ผู้รับจ้างบางรายไม,ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความส่าข้าในการก่อสร้าง ซ่ึง 
จะต้องกำขับให้ผู้ควบคุมงาน รายงานบีญหาระหว่างการควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
และหาวิธีแก่ไฃบีญหากรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามสัญญาจ้าง



๓). ประขาขนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
ปลูกสร้างอาคารและขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง และประขาสัมพันธ์เขิงลึก ขี้แจงให้ 
ประชาขนเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตให้เข้าใจและขัดเจน

-๒-

(ทX
ลายมือ นายสัมภาษ อยู่พร้อม
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

วันท่ี ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



แบบ ปค. ๔
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคม 
สำนักปลัด
กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ ประขาขนเข้าร่วมการประขุม 
ประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการ 
เสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือปีญหาความ 
ต้องการ ซ่ีงคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้นำและสมาซิก 
สภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม

เพ่ือให้ประขาซนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถ่ินผู้เข้าร่วมประขุมประชาคมหมู่บ้านพบว่า 
เน่ืองจากประซาซนยังขาดการให้ความร่วมมือ 
ในการเสนอโครงการ /  กิจกรรม อีกท้ังทัศนคติ 
ของประขาซนคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้นำท้องถ่ิน 
สมาซิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่าง  ๆ ซ่ีง,ทำ'ให้ 
มืโอกาสน้อยท่ีจะรับทราบปัญหาความต้องการ 
ของประขาซนได้อย่างท่ัวถึง 
๓. กิจกรรมการควบคม 
กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม 
เพ่ือให้ประขาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

ประขุมขีแ้จงผ่านกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีให้ 
ประซาขนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วน 
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวมท้ังสร้าง 
แรงจูงใจในการเข้าร่วมทำประซาซน เซ่น การ 
ยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมท่ีมืข้อเสนอแนะมากท่ีสุด

ผลการประเมิน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจ 
งานโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบํเตการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมท่ีจะต้อง 
ดำเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไนการ 
ควบคุมจำนวน ๑ กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม

ข้อสรป
สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจประจำ ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านการจัดประซาคม การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ยังไม่ 
บรรลุประสงค์ของการควบคุมภายใน

- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบงานวิเคราะห์ 
นโยบายและแผนเข้ารับการอบรมอย่างสม่ําเสมอ 

-ใข้ข้อมูลการติดตามและการประเมินผลของ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนผลพัฒนา พบว่า 
การจัดทำแผนฯ ยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาและ 
ความต้องการของประซาซนได้อย่างแท้จริง



-๒-
แบบ ปค.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศริอยุธยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม

๔.๑ มืการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง  ๆ แจ้งให้ 
พนักงานทราบเพ่ือใช้เนินแนวทางการปฏิบัติงาน 

๔.๒ จัดให้มีประขุมช้ีแจง ทำความเข้าใจใน 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 

๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดเวลา

๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือ 
ประซาสัมพันธ์งานให้กับประซาซนและผู้ท่ี 
เก่ียวข้องได้รับทราบ 
๔. กิจกรรมการติดตาม 
กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม

ใช้แบบสอบทานเนินเคร่ืองมือในการติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับ 
ดูแล เพ่ือให้การดำเนินงานซองสำนักงานปลัด 
เนินไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีซอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



-๓-
แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาตำเนินงาบสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองคลัง
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็น 
ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลท่ีอยู่ท่ีถูกต้องชัดเจนทำให้ไม่ 
สามารถติดตามทวงถามได้ และไม่มีการจัดทำ 
แผนท่ีภาษีอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจน 
ภายนอก คือ เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาขำระ 
ภาษี บางคนอยู่นอกตำบลทำให้ไม1สะดวกในการ 
มาขำระภาษี ทำให้มีภาษีค้างขำระในแต่ละปี หรือ 1 
มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ๋ึไนท่ีดินแต่ไม่มีการ 
แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร'อมท 
ราบ
๒. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านงาบจัดเก็บรายได้

การประเมินความเส่ียง มีการกำหนด 
วัตถุประสงค์และเปีาหมายของกองคลังและ 
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนและสอดคล้อง 
และเข่ือมโยงกันในการท่ีจะทำงานให้สำเร็จด้วย 
งบประมาณตามภารกิจท่ีถูกกำหนดไว้อย่าง 
เหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่าง  ๆ ท่ีก่อให้เกิด 
ความเส่ียงในกิจกรรมท่ียังดำเนินงานเซ่น

- ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ไม่ 
สามารถ ติดตามทวงถามภาษีค้างขำระได้

- ไม,มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ 
ชัดเจน

- ประซาขนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ือง 
ของการเสียภาษี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้วิเคราะห์ 
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมท่ีจะต้อง 
ดำเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ 
ควบคุมจำนวน ๑ กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
สรป
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจประจำ ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านงาบจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหน่ึง แต่ยังคงมี 
จุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น คือประซาซนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองของการเสียภาษี และประซาซน 
บางส่วนมาขำระภาษีส่าข้า ไม่ตรงตามวันเวลาท่ีกำหนด 
จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเส่ียงต่อไป



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลิ้นสุด ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๓. กิจกรรมการควบคม 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

๓ .๑ กำชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
เพ่ือบีองกันความผิดพลาด \

๓ .๒ ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

๓ .๓ จัดการประซาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
อย่างต่อเน่ือง
๔. ลารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านงาบจัดเก็บรายได้

๔.๑ การนำระบบ เก16โก61 มาช่วยในการ 
ปฏิบัติราฃการ อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ สามารถ 
รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้ 
จากระบบ เท1:6โก61:

๔.๒ การประสาบงานภายในและภายนอกกอง 
คลัง เช่น อบจ. อบต. เทศบาล และสถานท่ีติดต่อ 
ราชการอ่ืน  ๆในภารกิจหน้าท่ีของกองคลังได้เนิน 
อย่างดี
๕. กิจกรรมการติดตาม 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมและ 
ประเมินผลคุณภาพของงานได้กำหนดวิธีการ 
ปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม 
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง 
ต่อเน่ืองและเนินส่วนท่ีทางกระบวบการปฏิบัติงาน 
ตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุมงาน และผู้ท่ีมี 
หน้าท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน ี้ม กีารประเมินผล 
แบบคร้ังเดียว เนินคร้ังคราว กรณีพบจุดอ่อน 
ข้อบกพร่อง และรายงานผลการดำเนินงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงาบอย่าง 
ต่อเน่ือง



-๕-
แบบ ปค. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายงาบการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาตำเนินงานสิ้นสุด ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ.๒(เกอ๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองช่าง
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
เน่ืองจากงานก่อสร้างมีมาก จึงทำให้เกิดความเส่ียง 
ด้านงานวิศวกรรมโยธา
ภายนอก คือ ประชาขนขาดความรู้ความเข้าใจใน 
การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร 
และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
เช้ือเพลิง
๒. การประเมินความเสิยง 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค
การประเมินความเส่ียง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 

และเปัาหมายของกองช่างและวัตถุประสงค์ระดับ 
กิจกรรมท่ีชัดเจนและสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน 
ในการท่ีจะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณ 
ตามภารกิจท่ีถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมี 
ปัจจัยด้านต่าง  ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงในกิจกรรม 
ท่ียังดำเนินงานเช่น

- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
- ประซาซนขาดความรู้ความเข้าใจในการขอ 

อนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขอ 
อนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้วิเคราะห์ 
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมท่ีจะต้อง 
ดำเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ 
ควบคุมจำนวน ๑ กิจกรรม

๑. กิจกรรมด้านงานสาธารรูปโภค

สรป
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจประจำ ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านงานสาธารณูปโภค มีการควบคุมและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้โนระดับหน่ึง แต่ยังคงมี 
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดชื้น คือ ประขาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้าง 
อาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามัน 
เช้ือเพลิง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเส่ียงต่อไป



-๖-
แบบ ปค.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๓ . กิจกรรมการควบคม 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค

กองช่าง มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี 
ดำเนินการท่ีเพียงพอซ่ึงในแต่ละปีมีการติดตาม 
และประเมินผลงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ัง 
รายงานการปฏิบัติให้ปลัด /  นายก ทราบทุกคร้ัง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค

๔.๑ สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ เก16๓61: 
มาช่วยในการข้ีแจงผ่านเว็ปไซด์ขององค์กร เพ่ือให้ 
ประขาขนเข้าถึงกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินมากข้ึน

๔.๒ ประสานงานท้ังภายในและภายนอก 
ส่วนงาน กองช่าง รวมท้ังการประสานงานจาก 
ผู้เข่ียวชาญ ในการให้ความรู้ คำข้ีแจง แก่ภาค 
ประขาขน
๔. การติดตามและการประเมินผล 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค

วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ืองและ 
สม่ําเสมอ โดยให้เจ้าหน้าท่ีจัดทำรายงานการ 
ดำเนินการในแต่ละวัน เพ่ือเสนอผู้อำนวยการ 
กองช่าง ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าท่ีภายใน 
กองช่าง เพื่อติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด 
หากปีญหาสามารถหาแนวทางแก้ไขเบ้ืองต้นได้ 
ทันท,วงที



ผลการประเมินโดยรวม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเมินองค์ประกอบควบคุม 

ภายในทัง ๕: องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมี 
จุดอ่อนท่ีต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังน้ี

สำนักปลัด
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำประซาคม
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประซาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องล่ินใม่ค่อยมีความ!,ข้าใจและให้ 

ความสำคัญใบการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็บหรือบีญหาความต้องการ ซ่ึงคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้นำและสมาชิก 
สภา อบต.ท่ีจะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ

กองคลัง
๑. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายไต้
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ชองการควบคุมไดในระดับหน่ึง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง 

ท่ีเกิดข้ึน คือประชาชนยังชาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประซาซนบางส่วนมาชำระภาษีส่าข้า 
ไม่ตรงตามวันเวลาท่ีกำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบริหารความเส่ียงต่อไป

กองช่าง
๑. กิจกรรมต้านงานสาธารณูปโภค

๑.๑ บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งจะต้องทำการสรรหา และให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
เก่ียวข้องไต้รับการผีเกอบรม เพื่อรับรู้ระเบียบ หนังสือส่ังการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ 
เสมอ

๑.๒ ผู้รับจ้างบางรายไม,ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความส่าข้าในการก,อสร้าง ซึ่งจะต้องกำชับให้ผู้ 
ควบคุมงาน รายงานบีญหาระหว่างการควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและหาวิธีแกิไขบีญหา 
กรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามสัญญาจ้าง

๑.๓ ประซาซนไม,มีความรู้ต้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคารและ 
ขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง และประซาสัมพันธ์เชิงลึก ช้ีแจงให้ประซาซนเข้าใจเกี่ยวกับการซอ 
อนุญาตให้เข้าใจและชัดเจน

-๗-

ลายมือ นายสัมภาษ อยู่พร้อม
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
วันท่ี ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ 
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

สำนักปลัด
๑ .  งานนโยบายและแผน

- กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม 
เพ่ือประขาซนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ท้องถ่ิน
วัตถประสงค์

- เพ่ือให้การกำหนดแผนพัฒนาของ 
อบต.บ้านร่อม เป็นไปอย่างขัดเจนและ 
นำไปสู่การปฏิบัติตามทิศทางท่ีกำหนดไว้

- เพ่ือการนำแผนไปสู่การจัดทำ
งบประมาณฯมีความขัดเจนและเป็นทิศทาง 
เดียวกัน

๑ .  ประขาซนไม่ค่อยให้ 
ความสนใจในการ 
ประขุมประซาคม 
หมู่บ้าน เพ่ือจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินไม่มี 
การเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม ท่ี 
ต้องการแกิไขปรับปรุง 
ในขุมซน

๑ .  มีการประซา 
สัมพันธ์ผ่านเสียง 
ตามสายของขุมซน 
ส่งหนังสือราซการให้ 
ประซาซนทราบ 
เพ่ือให้เข้าร่วม 
กิจกรรม
๒. แจ้งประซาซน 
ให้ทราบถึงผลเสีย 
ของการไม่เสนอ 
โครงการ/กิจกรรม 
๓ . มีนันทิกรายงาน 
การประขุมระบุ 
รายซ่ือผู้เข้าร่วม 
ประขุมแต่ละหมู่บ้าน

การควบคุมท่ี 
เพียงพอ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมได้ใน 
ระดับหน่ึง โดย 
อบต.บ้านร,อม 
ต้องมีการควบคุม 
ต่อไป
๑ .  มีการประซา 
สัมพันธ์ผ่านเสียง 
ตามสายของขุมขน 
ส่งหนังสือราซการ 
ให้ประซาซนทราบ 
เพ่ือให้เข้าร่วม 
กิจกรรม

๑ .  ประซาซนไม,มิ 
ความเข้าใจและเห็น 
ผลดีของการร่วม 
ประขุมประขาคม

๑ .  ประขุมข้ีแจงผ่านกิจกรรม 
ท่ีลงพ้ืนท่ีให้ประซาซน 
ตระหนักเห็นความสำคัญของ 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
พัฒนาท้องถ่ิน 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า 
ร่วมจัดทำประซาคม เซ่น 
กิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วม 
เป็นต้น

สำนักปลัด 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓
น.ล.ปาณิฅา พุ่มวันเพ็ญ 

หัวหน้าสำนักปลัด
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ร า ย งา น ก า ร ป ร ะ เม ิน ผ ล ก า ร ค ว บ ค ุม ภ า ย ใ น  

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ 
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

๒. แจ้งประขาชน 
ให้ทราบถึงผลเสีย 
ของการไม,เสนอ 
โครงการ/กิจกรรม 
๓. มี,บันพี0'รายงาน 
การประขุมระบุ 
รายขื่อผู้เข้าร่วม 
ประขุมแต่ละ 
หมู่บ้าน

ผู้รายงาน
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ) 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วินท ๑๙ เดิอน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



องผิ'การบริหารส่ว•นตำ■ บค■ บ้า-นร'อม อำเภอ•ห่าเรือ จังหวัดพระนครครือบุธยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ 
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดซอบ

กองคลัง
๑. งานจัดเก็บรายได้

- กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ 
รายได้

- เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี 
วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี 
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ 
จัดเก็บรายได้ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตาม 
บัญชีลูกหน้ี น่าเงินรายได้ท่ีจัดเก็บมา
ลงบัญชีครบถ้วนเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
และจัดเก็บลูกหน้ีค้างชำระได้ครบถ้วน 
ไม่มีลูกหน้ีคงค้าง สามารถจัดเก็บได้เพ่ิม 
ตามเบัาหมาย

๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมี 
อยู่ไม่เป็นบีจจุบันทำให้ 
ไม่สามารถ ติดตามทวง 
ถามภาษีค้างชำระได้ 
๒. ไม่มีการจัดทำแผน 
ท่ีภาษีอย่างเป็นระบบ 
ท่ีชัดเจน
๓. ประซาซนยังขาด 
ความรู้ ความเข้าใจใน 
เร่ืองของการเสียภาษี

๑. กำชับเจ้าหน้าท่ีให้ 
ปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบซองภาษีแต่ 
ละแบบด้วยความ 
รอบคอบและรัดกุม 
เพ่ือบีองกันความ 
ผิดพลาด 
๒. ส่งเจ้าน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ 
การอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพการเรียนรู้ 
๓. จัดการ 
ประซาสัมพันธ์การ 
จัดเก็บภาษีอย่าง 
ต่อเน่ือง

การควบคุมท่ี 
เพียงพอ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ซอง 
การควบคุมได้ใน 
ระดับหน่ึง โดย 
อบต.บ้านร่อมต้อง 
มีการควบคุมต่อไป 
๑. การปฏิบัติงาน 
ต้อยึดระเบียบ 
กฎหมายต่าง  ๆ
ท่ีเก่ียวข้อง 
๒. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บ 
รายไต้ หรือผู้ท่ี 
ไต้รับมอบหมายได้ 
ปฏิบัติงานจัดเก็บ 
ภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมต่าง 
 ๆ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

๑. เกิดจากข้อมูลผู้ 
เสียภาษี'ทีมอยู่1ใม,เป็น 
•บีเจจุบัน ไม,มีข้อมูล 
ท่ีอยู่ท่ีถูกต้องชัดเจน 
ทำให้ไม,สามารถ 
ติดตามทวงถามได้ 
และไม่มีการจัดทำ 
แผนท่ีภาษีอย่างเป็น 
ระบบท่ีชัดเจน 
๒. เกิดจากผู้เสียภาษี 
บางรายไม,มาชำระ 
ภาษี บางคนนอก 
ตำบลทำให้ไม,สะดวก 
ในการมาชำระภาษี 
ทำให้มีภาษีค้างชำระ 
ในแต่ละปี หรือมีการ 
เปล่ียนแปลง 
กรรมสิทธ๋ึในท่ีดินแต่ 
ไม่มีการแจ้งให้ อบต.

๑. กำชับเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดขอบให้ละเอียด 
รอบคอบในการประเมินภาษี 
ให้เป็นไปตาม ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
๒. มีการให้บริการในการ 
จัดเก็บภาษีนอก สถานท่ี และ 
มีหนังสือแจ้งติดตามทวงถาม 
ให้มา ชำระภาษีภายในห้วง 
เวลาท่ีกำหนด
๓. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
ภายใน

กองคลัง 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 
นางวรนุซ 
เปรมใจ 

(ผอ.กองคลัง)

ทราบ
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ 
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

๓. มิการ 
ประซาสัมพันธ์ 
กำหนดการซ0าระ 
ภาษี
๔. ตรวจสอบการ 
รับเงินการนำส่งเงิน 
และการนำฝากเงิน 
เป็นประจำ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 
วันท่ี ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ 
รัฐ/วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

กองช่าง 
๑. งานก่อสร้าง

- กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
วัตถประสงค์

- เพ่ือให้งานออกแบบงานเขียนแบบ 
แปลนถูกต้องครบถ้วน การประมาณการ 
ราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบ 
แปลนถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ หนังสือส่ังการต่าง ๆ

๑ .ใข้ราคากลางของ 
สำนักงานพาณิชย์ 
จังหวัด และรายการ 
วัสดุท่ีนอกเหนือจาก 
สำนักงานพาณิชย์ 
ใช้ราคาท้องถ่ิน โดย 
พิจารณาถึงความ 
เหมาะสมและติดตาม 
ข่าวสารจากส่ือสาร 
ต่าง ๆ
๒. การแต่งต้ัง 
คณะกรรมการกำหนด 
ราคากลางเพ่ือหาราคา 
ท่ีเหมาะสม

๑. การประมาณ 
ราคาก่อสร้างปรับ 
ราคาข้ึนทำให้การ 
ประมาณราคาคาด 
เคล่ือน
๒. ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ราคาไม่คงท่ีปรับตาม 
เศรษฐกิจ

การควบคุมท่ี 
เพียงพอ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมได้ใน 
ระดับหน่ึง โดย 
อบต.บ้านร่อม 
ต้องมีการควบคุม 
ต่อไป
๑. การประมาณ 
ราคาก่อสร้างปรับ 
ราคาข้ึนทำให้การ 
ประมาณราคาคาด 
เคล่ือน 
๒. ราคาวัสดุ 
ก่อสร้างราคาไม่ 
คงท่ีปรับตาม 
เศรษฐกิจ

๑. การประมาณ 
ราคา ก่อสร้างตอน 
ประมาณราคากับ 
ช่วงก่อสร้างในการ 
จัดซ้ือวัสดุปรับราคา 
ข้ึน ทำให้การ 
ประมาณราคาคาด 
เคล่ือน
๒. ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ราคาไม่คงท่ีปรับตาม 
เศรษฐกิจ

๑. บุคลากรฝ่ายออกแบบและ 
ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องทำการ 
สรรหา และให้มีการจัดส่ง 
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการ 
ผึเกอบรม เพื่อรับรู้ระเบียบ 
หนังสือส่ังการใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม 
สมรรถภาพการทำงานของ 
เจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ 
๒ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติ 
ต าม ส ัญ ญ าจ ้างท ำให ้เก ิด  
ความส่าข้าในการก่อสร้าง 
ซึ่งจะต้องกำขับให้ผู้ควบคุม 
งาน รายงานบีญหาระหว่าง 
ก ารค วบ ค ุม งาน  เพ ื่อให ้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ทราบและหาวิธีแกไฃบีญหา 
กรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตาม 
สัญญาจ้าง

กองช่าง 
ปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ 
นายสน่ัน 
อูเจริญ 

นายช่างโยธา 
รักษาราชการ 

แทน
ผู้อำนวยการ 

กองช่าง
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๓

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ 
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ 
ภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม 
ภายในท่ีมีอยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ

๒. การแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ 
กำหนดราคากลาง 
เพ่ือหารา๑าท่ี 
เหมาะสม

๑ .๓ ประขาขนไม่มีความรู้ 
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
ป ล ูก ส ร ้างอ าค ารแ ล ะข อ  
อ น ุญ าต ป ระ ก อ บ ก ิจ ก าร  
ควบคุมนํ้ามันเฃี้อเพลิง และ 
ประซาสัมพันธ์เซิงลึก ขี้แจง 
ให้ประซาซนเข้าใจเกี่ยวกับ 
การขออนุญาตให้เข้าใจและ 
ขัดเจน

ผู้รายงาน............................................................
(นายสนั่น อูเจริญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา รักษาราขการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

วันท่ี ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓



ปค. ๖
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรๆจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในของหน่วยงาน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทามตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ภายในด้านการ หน่วยงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ'ไม่ใช่การเงินท่ีเ'ซ่ือถือ 
ได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน 
ตำบลบ้านร่อม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม
๑.๒ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
๑.๓ กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ กิจกรรมด้านการจัดทำประขาคม

๑) ประชุมข้ีแจงผ่านกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีให้ประขาขนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วน 
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประซาคม เช่นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมเป็นต้น 
๒.๒ กิจกรรมด้านงานเก็บรายได้

๑) กำซับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบให้ระเอียดรอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไปตาม 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง

๒) มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอก สถานท่ี และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มา 
ขำระภาษีภายในห้วงเวลาท่ีกำหนด

๓) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
๒.๓ กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค

๑). บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งจะต้องทำการสรรหา และให้มีการจัดส่ง 
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการผี!กอบรม เพื่อรับรู้ระเบียบ หนังสือส่ังการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของ 
เจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ

๒). ผู้รับจ้างบางรายไม,ปฏิบัติตามสัญญาจ้างทำให้เกิดความส่าข้าในการก่อสร้าง ซ่ึงจะต้อง 
กำขับให้ผู้ควบคุมงาน รายงานบีญหาระหว่างการควบคุมงาน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและหาวิธีแก้ไข 
บีญหากรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามสัญญาจ้าง



๓). ประซาซนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูก 
สร้างอาคารและขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง และประซาสัมพันธ์เซิงลึก ข้ีแจงให้ประชาซนเข้าใจ 
เก่ียวกับการขออนุญาตให้เข้าใจและซัดเจน

-๒-

ลายมือ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ 
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

ผู้ตรวจสอบภายใน
วันท่ี ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕:๖๓

\



1 ‘

สคริปต์ประซาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม อำ๓ อท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่.๑ ๙ .เดือน.พฤ.ศจิกายน.พ.ศ.,๒ ^ ๓
ช่ือเร่ือง ประซาสัมพันธ์

- รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย 
ทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อความ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามผล
การปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เปีบท่ีเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชองทางราชการ 
ให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ

ขอประซาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบโดยท่ัวกัน

(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

...๑๙.../..พ.ย..../..๖๓..

...๑๙.../..พ.ย..../..๖๓..

ผู้อนุมัติ........................ ^ !.^ ..........................  ...๑๙.../..พ.ย..../..๖๓..
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

สำนักงานปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๕๓๔-๐๗๓๖ 
พ พ พ .เวฮกโ๐ ๓ 6 .3 ๐ .ปา



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จ 

ตามวัตถุประสงค์และเป๋าหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายท่ีกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด

๒. เพื่อสอบทานความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการเงิน การบัญขี 
การพัสดุ และด้านอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

๓. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าม เีพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง 

แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ่อยางมี,ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบป๋ญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ 

ตัดสินใจแก้ไขป๋ญหาต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการ 
ควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดขอบของหน่วยรับตรวจ ดังน้ี 

๑. สำนักปลัด 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 

เร่ืองตรวจสอบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและ 

นโยบายท่ีกำหนด ดังน้ี 
สำนักปลัด
๑. งานแผนงานและงบประมาณ

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- จัดทำแผนพัฒนาท้องถุน และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม
- จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พร้อมประกาศใข้
- จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี /  เพ่ิมเติมประจำปี
- จัดทำประกาศโอนเงิน และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมารรายจ่าย

/จัดเวทีประขาคม...



-๒-

- จัดเวทีประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบล'บ้านร่อม
- การดำเนินการจัดทำงานนโยบายต่าง ๆ
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา /  การติดตามและประเมินตามยุทธศาสตร์
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
- งานอ่ืน  ๆ ที'เก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานบุคคล
- ควบคุมดูแลงานการเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด
- จัดทำโครงสร้าง และแผนอัตรากำลังของพนักงาน /  ลูกจ้าง
- การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย ลาออก ของพนักงาน /  ลูกจ้าง
- งานทะเบียนประจัติ , ผู้บริหาร 1 สมาซิกสภา อบต. , พนักงานส่วนตำบล
- งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานจัดทำบัตรประจำตัว พนักงาน ลูกจ้าง สมาซิก
- งานควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง
- งานบำเหน็จ /  บำนาญ
- งานประเมินและดำเนินการเลอนระดับ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงานจ้าง
- งานพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้างตามแผนพัฒนาบุคลากร
- งานจัดทำข้อมูลพนักงานจ้าง ของ อบต.
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีผู้ยังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งานธุรการ
- ร่างพิมพ์/ โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ
- การจัดส่งรายงานตามกำหนดเวลา
- งานการจัดทำคัดแยกเก็บให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ
- งานทะเบียนหนังสือรับ -  ส่ง
- แจก /  ส่งหนังสือราชการให้กับสมาซิก /  ผู้นำชุมชน /  กลุ่มบุคคลต่าง ๆ
- งานด้านระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

จัดทำรายงานการประชุม
- งานอำนวยการ ประสานการจัดประชุมสภา ประชุมผู้บริหาร
- งานบันทีกข้อมูลท่ัวไป
- งานดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
- งานควบคุมดูแลความเป็นระเบียนเรียบร้อยและความสะดวกภายในท่ีทำการ อบต.
- งานควบคุมดูแลจัดเตรียมและบริการสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์เตรียมห้องประชุม

/งานศนย...



-๓-

- งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
- งานจัดทำเวรการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราขการ
- งานรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และรายงานผลการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนให้ผู้บริหาร 

ทราบรายเดือน
- งานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. งานพัฒนาชุมชน
- จัดทำการส่งเสริมสนับสนุน การรวมกลุ่มและจัดต้ังกลุ่มสร้างเครือข่ายประซาซน

เพ่ือส่งเสริมให้มีความสนใจ ความเข้าใจ และความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ิน 
ชองตนเอง

- สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินงานและสนับสนุน 
ให้มีรวมกลุ่มของประซาซนประเภทต่าง ๆ

- ส่งเสริมประซาซนในท้องถ่ิน ให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนา 
ชุมชนในท้องถ่ินชองตน ในด้านอาชีพ สาธารณสุข พัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี และ 
ครอบครัว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- อำนวยความสะดวกและประสุานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือ 
ประซาซนในท้องถ่ินทุกด้าน
- ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ
- งานเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม
- งาน จปฐ.
- งานเศรษฐกิจชุมชน
- งาน สปสซ.
- งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- จัดทำแผนชุมชน
- จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และดำเนินการตารมแผนฯ
- จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
- จัดทำการส่งเสริมคิลปวัฒนธรรม และศาสนาให้แก่ชุมชน
- จัดทำการดำเนินงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ชุมชน
- งานรักษาความสะอาดชุมชน งานบริหารจัดการขยะต้ังแต่ด้นทาง
- งานส่งเสริมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมงให้แก่ชุมชน
- งานสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- งานดูแลรักษาอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

/งานป้องกัน...



- งาน'ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และโรคระบาด เข่นโรคไข้เลือดออก
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้แก่ชุมซน
- งานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานบริหารจัดการ และงานบุคลากรชองสถานศึกษา
- งานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของสถานศึกษา
- งานธุรการ การเงิน และพัสดุของสถานศึกษา
- งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนต่อสถานศึกษา

กองคลัง
๑. งานการเงินและบัญชี

- การจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ -  ส่งเงิน 
คณะกรรมการรับเงินประจำวัน

- การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบน่าส่งและใบสรุปใบนำส่ง
ตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับุเงินและน่าฝากธนาคารทุกวัน พร้อมท้ังส่งใบน่าส่งเงินให้งาน 
บัญชีลงบัญชี

- ตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ เงินอุดหนุนท่ัวไป 1 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมท่ีดิน 1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ , 
ค่าธรรมเนียมน้ํามันบาดาล , ค่าธรรมเนียมปาไม้ ฯลฯ

- การจัดทำฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง  ๆ ลงเลขรับฎีกา วันท่ีรับใบเบิก และน่าใบส่งงานควบคุม 
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

- การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ 
ฎีกาเงินสะสม พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง  ๆให้ครบถ้วน

- การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ท่ีมีการรับ -  จ่ายจริง และเสนอให้คณะกรรมการ 
เก็บรักษาเงิน และผู้บริหารทราบ

- จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- จัดซ้ือจัดจ้างตามแผนฯ และช้ันตอนต่าง  ๆ ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำบัญชีรายรัย -  รายจ่าย ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสคุมครุภัณฑ์
- การควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจัดทำแบบอนุญาตการใช้รถยนต์
- งานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ ๒.งานทะเบียน...



-๕-

๓. งานจัดเก็บรายได้ภาษี
- คัดลอกข้อมูลท่ีดิน
- ปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
- สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- จัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
- จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
- จัดเก็บรายได้กิจการพาณิชย์
- ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิบและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
- จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
- การจัดทำรายงุานประจำเดือน
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กองข่าง
๑. งานสาธารณูปโภค

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขบีญหา 
น้ําท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลูองท่อระบายนํ้า ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการบีองกันนํ้า 
ท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายนํ้า ทำการสำรวจพื้นที่และโครงการ บำรุงรักษาคู 
คลองสาธารณะ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ําให้มิความพร้อมท่ีจะใข้ในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการแก้ไขเรืองร้องเรียนเกี่ยวกับบีญหานํ้าท่วมขังและการระบายนํ้าในคูคลอง 
สาธารณะ
- งานสำรวจ ออกแบบ โครงการต่าง  ๆ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุม
การก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่น 
ขออนุญาตอาคาร ทุกประการที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้อง 
ตามแบบที่ได้รับอนุญาต การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดงานแผนงานงบประมาณ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ เก่ียวข้อง
- การขุดดิน - ถมดิน ตามพ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถีง เร่ืองร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ 
ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๑ -  ๙

๒. งานธุรการ
- ร่างพิมพ์ /  โด้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ
- การจัดส่งรายงานตามกำหนดเวลา
- งานด้านสารบรรณของงานธุรการ กองช่าง
- งานทะเบียนหนังสือรับ -  ส่ง
- งานบันทึกข้อมูลท่ัวไป
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ ๒.งานธุรการ...



-๖-

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสฮบ
- ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)
ผู้รับผิดขอบในการตรวจสอบ

- นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
รับผิดชอบเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน
งบประมาณที่ใข้

- ใช้จ่ายจากงบประมาณปกติขององศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

\
(ลงซ่ือ).

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอย 

ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

ความคิดเห็นปลัด อบต.บ้านร่อม

ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความคิดเห็นนายก อบต.บ้านร่อม

(V^
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



แผนการตรวจสอบภายใน ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒(ะ๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ความถ่ี

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
สำนักปลัด ๑. งานแผนงานและงบประมาณ

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผนพัฒนาเพ่ิมเติม
- จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พร้อมประกาศใช้
- จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี /  เพ่ิมเติมประจำปี
- จัดทำประกาศโอนเงิน และแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
- จัดเวทีประซาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา /

การติดตามและประเมินตามยุทธศาสตร์
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
- การดำเนินการจัดทำงานนโยบายต่าง ๆ
- งานอ่ืน  ๆ ที,เก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับซามอบหมาย 

๒. งานบุคลากร
- ควบคุมดูแลงานการเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด
- จัดทำโครงการ และแผนอัตรากำลังของพนักงาน /  ลูกจ้าง
- การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โอนย้าย ลาออก ของพนักงาน /  ลูกจ้าง
- งานทะเบียนประวัติ
- งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
- จัดทำและขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

๑ ค รัง 

๑ ค รัง

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ 

๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ 

นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์



องค์การบริหารส่วนตำ•ชลบ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

-

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ความถี่

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
สำนักปลัด ๒. งานบุคลากร (ต่อ)

- งานจัดทำบัตรประจำตัว พนักงาน ลูกจ้าง สมาซิก
- การควบคุมวันลา
- งานบำเหน็จ /  บำนาญ
- งานประเมินและดำเนินการเล่ือนระดับ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
- จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง
- งานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีผู้ยังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งานธุรการ
- ร่างพิมพ์/โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ
- การจัดส่งรายงานตามกำหนดเวลา
- งานด้านสารบรรณของงานธุรการ สำนักปลัด
- งานทะเบียนหนังสือรับ -  ส่ง
- แจก /  ส่งหนังสือราชการให้กับสมาซิก /  ผู้นำชุมชน /  กลุ่มบุคคลต่าง ๆ
- งานด้านระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ปฏิบัติงานเก่ียวกับจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

จัดทำรายงานการประชุม
- งานอำนวยการ และประสานการจัดประชุมสภา

๑ ค รัง ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓0 ก.ย. ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์



องค์การบริหารส ่วนตำบลบ ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองที่ตรวจสอบ ความกี่ 

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
สำนักปลัด ๓. งานธุรการ (ต,อ)

- งานบันทึกข้อมูลท่ัวไป
- งานดูแลเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. งานพัฒนาชุมชน
- สำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำแผนงานดำเนินงาน 

และสนับสนุนให้มีรวมกลุ่มของประซาซนประเภทต่าง ๆ
- ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ิน ให้มีความสนใจ ความเข้าใจและ 

ความคิดร เิร่ิมในการพัฒนา ชุมชนในท้องถ่ินของตน ในด้านอาขีพ
ชุมซนในท้องถ่ินของตน ในด้านอาฃีพ สาธารณสุข พัฒนาเด็กและเยาวชน 
สตรีและ ครอบครัว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

- อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ ท ี่เก่ียวข้อง 
เพ่ือช่วยเหลือประชาซนในท้องถ่ินทุกด้าน

- ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ
- งานเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ผูด้้วยโอกาสทางสังคม
- งาน จปฐ.
- งานเศรษฐกิจชุมชน
- งาน สปสซ.

๑ ค รัง

—V*

๑ ก.ย. เอ๔๖๓ - ๓๐ ก.ย. เอ๔๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์



องค์การบริหารส ่วนตำบลบ ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ความถ่ี 

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
สำนักปลัด ๔. งานพัฒนาชุมขน (ต่อ)

- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๔. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- อบรมเล้ียงเด็ก ต้ังแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง
- จัดกิจกรรมประจำวัน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ และเตรียมความพร้อม 

ให้กับเด็ก ให้สุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการพัฒนา
ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปีญญา และลักษณะนิสัย 
และได้รับพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติป้ญญาและ 
ลักษณะนิสัย

- ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
- บันทึกการสอนและจัดทำบันทึกพัฒนาการเด็ก
- จัดทำบันทึกการประชุมของระดับปฐมวัย
- งานอ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑ ค รัง ๑ ก.ย. ๒๔๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๔๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์



- * -  -  ------------------------------------- ------- ----------------------------- — —

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ความถ่ี 

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดขอบ 

การตรวจสอบ
กองคลัง ๑. งานการเงินและบัญชี

- การจัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการ 
รับ -  ส่งเงิน คณะกรรมการรับเงินประจำวัน

- การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามใบนำส่งและ
ใบสรุปใบนำส่งตรวจสอบให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน 
พร้อมท้ังส่งใบนำส่งเงินให้งานบัญชีลงบัญชี

- ตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
ได้แก่ เงินอุดหนุนท่ัวไป , ภาษีมูลค่าเพ่ิม , เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
และนิตกรรมท่ีดิน , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมน้ํามันบาดาล ,
ค่าธรรมเนียมปาไม้ ลๆๆ

- การจัดทำฎีกาเบิกเงินจากงานต่าง  ๆ ลงเลขรับฎีกา วันท่ีรับใบเบิก 
และนำใบส่งงานควบคุม งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

- การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ 
ฎีกาเงินสะสม พร้อมท้ังรายละเอียดต่าง  ๆให้ครบถ้วน

- การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ท่ีมีการรับ -  จ่ายจริง 
และเสนอให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บริหารทราบ

- จัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญขามอบหมาย
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย ความถ่ี ระยะเวลา ผ้รับผิดชอบเรองทตรวจสอบ 1รับตรวจ การตรวจสอบ ทีตรวจสอบ การตรวจสอบ
กองคลัง ๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑ ค รัง ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์

- แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
- จัดซ้ือจัดจ้างตามแผนฯ และข้ันตอนต่าง  ๆ ตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำบัญชีรายรัย -  รายจ่าย ทะเบียนครุภัณฑ์ ลงเลขรหัสคุมครุภัณฑ์
- การควบคุมการใช้รถยนต์ จักรยานยนต์ และจัดทำแบบอนุญาตการใช้รถยนต์
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. งานจัดเก็บรายได้ภาษี
- คัดลอกข้อมูลท่ีดิน
- ปรับข้อมูลแผนท่ีภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
- สำรวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
- จัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล
- จัดเก็บและบำรุงรักษาแผนท่ีภาษี
- จัดเก็บรายได้กิจการพาณิชย์
- ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
- จัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิบ และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

๑ ค รัง ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์

- การจัดทำรายงานประจำเดือน
- งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวช้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท ี ่ ตรวจสอบ ความถ่ี 

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
กองช่าง ๑ .  งานสาธารณูปโภค

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ํา งานประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ 
แก้ไขปัญหา น้ําท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ํา
ทำการสำรวจพ้ืนท่ีและโครงการฟ้องกันน้ํา ท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลอง 
ท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ํา ทำการสำรวจพ้ืนท่ีและโครงการ 
บำรุงรักษาค ู คลองสาธารณะ และอุปกรณ์เก่ียวกับการระบายน้ําให้ม ี  

ความพร้อมท่ีจะใช่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน 
เก่ียวกับปัญหาน้ําท่วมขังและการระบายน้ําในคูคลองสาธารณะ

-  งานสำรวจ ออกแบบ โครงการต่าง  ๆ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา 
งานควบคุม การก่อสร้างอาคาร งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
งานออกแบบ งานก่อสร้างท ี ่ ม ี ผ ู ้ ย่ืน ขออนุญาตอาคาร ทุกประการท่ีได้รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานห้องถ่ินให้ก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบท ี ่ได้รับอนุญาต 
การประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดงานแผนงานงบประมาณ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ เก่ียวข้อง

-  การขุดดิน -  ถมดิน ตามพ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง 
เร่ืองร้องเรียนและเร่ืองอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๑ -  ๙

๑ ค รัง

- “ V *
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องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย 
รับตรวจ เร่ืองท่ีตรวจสอบ ความถ่ี

การตรวจสอบ
ระยะเวลา 

ท่ีตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ 

การตรวจสอบ
กองช่าง ๒. งานธุรการ

- ร่างพิมพ์ /  โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ
- การจัดส่งรายงานตามกำหนดเวลา
- งานด้านสารบรรณของงานธุรการ กองช่าง
- งานทะเบียนหนังสือรับ -  ส่ง
- งานบันทึกข้อมูลท่ัวไป
- งานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑ ค รัง ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์

ลงซ่ือ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ลงซ่ือ
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
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แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ ^ * '
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

1



VI

ส่วนราขการ สำนักงานปลัด..งๆน.วิ.เคราะห์'นโยบาย.แล[ะแผน..องค์การนรี'หารส่วนตำบล.1บ้า.นุ.ร่อ.ม.
ที....๗๙๓๐๑./ .......... .......................... .......................... .วันท ี.่.๒..เดือน พฤศจิกายน.พ..กุ...๒๔๖๓.....
เร่ือง...แอ้งข.ออน,มีตแต่งต้ังคุ.ณ.ะ.กร.รม.การติดตามประเมินรุ.ะ.นบ!ก.ว.ย:คมภา.ยใน."า..ประจำ.ปี...๒.(ะ๖๓..

บันทึกข้อความ

เรียน นายก อบต./ปลัดอบต. /หัวหน้าส่วนทุกส่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ให้หน่วยชองรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒(ะ๖๑”

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประกาศนโยบายควบคุม 
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๔๖๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๔ ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม 
๒๕;๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕:๖๑ ข้อ ๔ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยดำเนินการ ดังน้ี

๑. ระดับองค์กร (อปท.)และร^ดับหน่วยงานย่อย ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือกำหนด 
แนวทางรวบรวมกล่ันกรองประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๔

๒. ให้ทุกสำนัก /  กองแต่งตั้งคณะกรรมการๆสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/ 
งานปรับปรังคำสั่งแบ่งงานให้เป็นปีจจุบัน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและ 
ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ , ปค๔ , 
ภาคผนวก ก , ภาคผนวก ช และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร 0ะ6ก1:6โ) ภายในวันท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๓

บัดนี้ จะดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย 
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม 
ภายในสำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยผู้ 
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยหากอนุมัติขอได้โปรดลงนามในคำส่ังท่ีแนวมาพร้อม 
บันทึกฉบับน้ี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

อ )./'...............................................
/นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขำนาญการ

/ความคิดเห็น...



ความคิดเห็นหัวหน้าสํไน้กปลัด

(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ) 
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดง,ห็นรอ4ปลัด อบต.บ้านร่อมมคิดบุห็นรองปลั 
& ง^ า

(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความคิดเห็นปลัด อุบต.บ้านร่อม
ท / ^ ^ )

(นายส4๙ได บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร,อม

ความคิดเห็นนายก อบต.บ้านร่อม

\

ก)1(
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานป.ลัด..งานวิเคราะห์นโยบาย[และแผน..องค์การนริ'หาร.ส่วนตำบล.น้านเร่.อ.ม.
ท ี่..๗๙๓๐.๑./................................................ .................วันที่..๒..เดือน..พฤศจิกายน.พ,ศ,๒๕๗๓....
เร่ือง...ขอให้หน่วยงาน.เสนอรายงาน.การติดตาม.ประเมินระบบการควฺ.บคุมภายใน ประวัาปี๒๕๖๓..

เรียน นายก อบต./ปลัดอบต. /หัวหน้าส่วนทุกส่วน

เรื่องเดิม
ตามบันทึกข้อความท่ี ๗๙๓๐๑/  ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

บ้านร่อม ได้แจ้งให้ สำนัก/กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ น้ัน

ข้อเท็จจริง
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส่าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ให้หน่วยชองรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอเพื่ฝิพิจารณา
ขอเสนออการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน และแจ้งเลขา 

องค์กรเพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

(ลงช่ือ)..Vน้ี.............................................
/นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

/ความคิดเห็น...



-๒-
ความคิดเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ) 
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัด อบต.บ้านร่อม
^ า1)

(นางสาวเฑญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความคิดเห็นปลัด อมต.บ้านร่อม

(นายสะอาด บุญมี)
ปลัดองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ความคิดเห็นนายก อบต.บ้านร่อม

(V II
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



ส่วนราชการ สำนักงานปลัด..งานวิเคราะห์'นโย.นาย.แล.ะแผน.อ.งค์การ'ข!'หารสุ'วนตำบล.บ้านร่อ.ม.
ที่..๗๙๓๐๑./ ............................................................... .วันท ี่..๒..เดือน.พฤศจิกายน.พ,ศ,๒(ะ๖๓..
เร่ือง..ขออ.นุมัติดำ.เนินการ.รายงาน.การ.ติดตามผล.กา.ร.ควบคมภาย.ใน.ประจำปี..๒.ส์:.๖๓.....................

บันทึกข้อความ

เรียน ปลัด อบต.บ้านร่อม /รองปลัด อบต./ หัวหน้าส่วนทุกส่วน 

เร่ืองเดิม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑”

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามประกาศนโยบายควบคุมภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ลงวันท่ี 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวับท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ 
หน่วยงานชองรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ จึงกำหนดเฒวทางการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยดำเนินการ ดังน้ี

๑. ระดับองค์กร (อปท.)และระดับหน่วยงานย่อย ประชุมและแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือกำหนดแนวทาง 
รวบรวมกล่ันกรองประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕

๒. ให้ทุกสำนัก /  กองแต่งต้ังคณะกรรมการฯสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งานปรับปรุง 
คำส่ังแบ่งงานให้เป็นปีจจุบัน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเส่ียง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ชองการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔, ปค๕, ภาคผนวก ก , ภาคผนวก 
ข และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร ^6ก1:6โ) ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก 
/กอง ในรูปแบบขององค์กร ตามแบบ ปค.๔ , ปค๕ และรวบรวมเอกสารดังกล่าวส่งมาผู้ตรวจสอบภายใน 
เพ่ือจัดทำตามแบบ ปค.๖ ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

๔. เมื่อผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจทานแล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเอกสารดังกล่าวให้ เลขาบุองค์กร 
เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) ตามแบบ ปค.๑ ภายใน 
วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ) ทราบต่อไป

/ข้อเท็จจริง...



ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 

ตามระเบียบฯ บรรลุเป๋าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติดำเนินการรายงานการติดตามผลการ 
ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕:๖๓ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในของรัฐจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ เพื่อผู้ตรวจสอบภายในจะได้ 
ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กำหนดเอาไว้ รวมทั้งสำหรับแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึงแผนการ 
ตรวจสอบภายในดังกล่าว

ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕:๖๑ 

ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕:๖๑

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
เพ่ือให้การดำเนินการรายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕:๖๓ รายงานประเมินผล 

การควบคุมภายในของรัฐจัดทำแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖!๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

/*? น
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

-1อ-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ท ๒๘๙/ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกดความเขื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด น้ัน

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในท่ีได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหร้รจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ดังต่อไปน้ี

๑. นายสะอาด บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. นางวรนุข เปรมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. นายสน่ัน อูเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

รักษาราชการแทนผ้อำนวยการกองช่าง
๕. นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ มิหน้าท่ี

- อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

- รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์บริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม

- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในท่ีสังกัด
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอท่าเรือ ภายใน ๙0 วัน 
นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภ'ใยในของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปน้ี

/ ๑. แบบหนังสือ...



-๒-

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) 
เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม 

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงาน 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) 
เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย
เคร่งครัด กรณีมีปีญ'หาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ทราบโดยด่วน 

๔. ให้คณ ะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นท่ีปรึกษา เสนอแนะรายงานการ 
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพ่ือให้เกิดผลส้มฤทธ้ิอย่างเป็นรูปธรรม

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
โ

ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓

(ถI*.
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๗๓๖ 
พพ พ.เวฝ ็กโถกา8.?0.'(โ!,า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ท ๒๙๐/ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใบสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากส้ิน 
ปีงบประมาณ น้ัน

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในท่ีได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริฟ!รจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี

(๑) นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัด อบต. ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
(๓) นางชุติมา ระษารักษ์ นักพัฒนาชุมซน กรรมการ
(๔) นางเบญจวรรณ ตระกรุดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
(๕) นางสาวกนกวรรณ ไกรทอง นักวิเคราะห์นโยบายๆ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงาน 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการ 
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ี 
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร 0-๓๕๓๔-๐๗๓๖ 
พพพ■ เวฝ็กโ๐1าก6 .3 0 .ปา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ท ๒๙๑/ ๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราซบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็น'โปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากส้ิน 
ปีงบประมาณ น้ัน

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายใบท่ีได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหกํรจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปน้ี

(๑) นางวรบุซ เปรมใจ ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวอุปสรา มุขดารา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
(๓) นางสาวอรพรรณ เข็มสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพื่อรายงาน 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการ 
ต ิด ตาม ป ระเม ิน ระบ บ ก ารค วบ ค ุม ภ าย ใน อ ย ่างต ่อ เน ื่อ ง  และบ รรล ุว ัตถ ุป ระส งค ์ ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิต าม อ ำน าจ ห น ้าท ี่ 
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ศ)ใ{
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

บายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๕๓๔-๐๗๓๖
พพ พ.เวอกโ๐๓ 6.^0.1:เา



เรอง แตงติงคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายเนกองช่าง อบต.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจาก 
ส้ินปีงบประมาณ น้ัน

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในท่ีได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริห่ารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปน้ี

(๑) นายสน่ัน อู่เจริญ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

(๒) นางนุชจรินทร์ สละชีพ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม 

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล และให้ดำเนินการ 
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(VII
(นายส้มภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร 0-๓๕๓๔-๐๗๓๖
พพพ.เา3กโ๐กก&.90.ปา

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ที ๒๙๒ / ๒๕๖๓



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
ที ๒๙๔/ ๒๔๖๓

เร่ือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของหน่วยผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ได้ตำเน ินการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑ มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัย 
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑ ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ซ่ึงหลักเกณฑ์น้ีเรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑” ไว้แล้วน้ัน ให้สำนักกอง ติดตามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน 
โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ 
กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไป แล้วรายงานผลตาม 
รูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด พร้อมจัดส่ร่รายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
ภายใน คือนางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เนินเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว

โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการติดตามประเมินการควบคุมภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานคณะกรรมการคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
องศ์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ต่อไป

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๓
ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓

ภ?&
(นายลัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

สำนักปลัด อบต.
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โทร/โทรสาร ๐-๓๔๓๔-๐๗๓๖ 
พท/พ.เวฝ็กโ๐๓6.3๐.•ปา


