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ก

คํานํา
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) (ก) ตามระเบียบฯ ขอ ๕ กําหนดให หนวยรับตรวจ จัดวางระบบ
ควบคุมภายใน
โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ออกตามระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัด
วางระบบการควบคุมภายในใหแลวเสร็จภายในหนึง่ ป นับแตวันที่ระเบียบฯ นี้มผี ลใชบังคับและ รายงาน
ความคืบหนาทุกหกสิบวันตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) พรอม
สงสําเนาใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขยายเวลา ใหหนวยรับ
ตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ภายในวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๔๗
และใหหนวยรับตรวจดําเนินการตามระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดขึน้ ไว เมื่อ
ระยะเวลาผานไปหรือมีเหตุการณ หรือปจจัยเสี่ยงเปลีย่ นแปลงไป การควบคุมทีม่ ีอยูเดิมอาจไมเหมาะสม
และไมเปนปจจุบัน จึงตองมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่ใชอยูอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ แลวรายงานผลการติดตามระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูก ํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) อยางนอยปละครั้ง
ภายหลังสิ้นปงบประมาณ ๙๐ วัน เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผล และเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและความเสีย่ งที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
พิจารณาแลวเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มี
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ฉะนัน้ เพื่อ ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
มีความชัดเจนในการจัดทํา
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ และรายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จึงไดจัดทํา คูมือ การตรวจติดตาม
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ขึ้น
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยนําเสนอขั้นตอนการจัดทํารายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ใหสอดคลองกับภารกิจอํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวน
ทองถิน่
คูมือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในองคกรปกครองสวนทองถิน่ แบงออกเปนสองเลม เลมที่ ๑ เปนการนําเสนอ
ขั้นตอนการจัดทําการวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ แบบฟอรมการรายงานและ
ตัวอยางประกอบ เลมที่ ๒ เปนการนําเสนอขัน้ ตอนการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ แบบฟอรมการรายงานและตัวอยางประกอบ
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ข

สําหรับ คูมือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุม
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเลมนี้
เปนเลมที่ ๑ ประกอบไปดวย ๓ สวน สว นที่หนึง่
ขอแนะนํา : ขั้นตอนการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององคกรปกครอง
ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
สวนทองถิ่น สวนที่สอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทีส่ าม ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลอันตรา ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา และ ภาคผนวก
เปนตัวอยางคําสั่ง และ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
มกราคม ๒๕๕๐

ค
สารบัญ
คํานํา
สวนที่หนึ่ง
ขอแนะนํา : การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงาน
การควบคุมภายใน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
U
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๑. ความหมาย
๒. ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
๓. ระดับของการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๔. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๔.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
๔.๒ การติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ขอ ๖
๕. การรายงาน
๕.๑ กรณียงั ไมจดั วางระบบควบคุมภายใน
๕.๒ กรณีจัดวางระบบควบคุมภายในแลว แตไมถูกตอง
๕.๓ กรณีจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯขอ ๕ แลว
แตไมไดติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
๕.๔ กรณีดําเนินการตามระเบียบฯ ถูกตองครบถวนแลว
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๕
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๖
๗

สวนที่สอง
ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
๑. ผังภาพ ขั้นตอนการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
๒. แบบฟอรมการรายงาน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
แบบ ค.๑, ค.๒, ค.๓ และ แบบ ค.๔
๓. คําอธิบาย: ขั้นตอนการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕
๓.๑ ขั้นตอน: การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานยอย)
๓.๒ ขั้นตอน: การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน (ระดับองคกร)

๘
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๑๖
๑๘
๒๓

ง
หนา
สวนที่สาม
ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในของ อบต.อันตรา
๑. ระดับหนวยงานยอย (สํานัก / กอง)
๑.๑ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)
ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๒ ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม(แบบ ค.๒)
ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)
ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๔ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)
ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๕ ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒)
ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๖ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)
ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๗ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)
ของ กองชาง อบต.อันตรา
๑.๘ ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒)
ของ กองชาง อบต.อันตรา
๑.๙ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ค.๓)
ของ กองชาง อบต.อันตรา
๒. ระดับองคกร (อบจ. / เทศบาล / อบต.)
๒.๑. รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑)
ของ อบต.อันตรา
๒.๒. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ค.๔)
ของ อบต.อันตรา
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ภาคผนวก ก
๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาตรฐานการควบคุมภายใน

ก–๑
ก–๕

ภาคผนวก ข
๑. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๒. ตัวอยางหนังสือ นายก อบต.อันตรา แจงสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน
๓. ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของ กองคลังองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๔. ตัวอยางคําสั่งแบงงาน ของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๕. ตัวอยางคําสั่งแบงงาน ของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๖. ตัวอยางคําสั่งแบงงาน ของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
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ข–๕
ข–๗
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สวนทีห
่ นึง
่
ขอแนะนํา : การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และ
การรายงานการควบคุมภายใน
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน
่

๑
ขอแนะนํา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการรายงานการควบคุมภายใน อปท.
๑. ความหมาย
๑.๑ ระเบียบฯ หมายถึง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๒ การจัดวางระบบควบคุมภายใน คือ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบฯ ขอ ๕ หมายถึง การปรับปรุงระบบควบคุมภายในเดิม หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในใหม
แลวรายงานผลดําเนินการตามแบบฟอรมที่ ระเบียบฯ ขอ ๕ กําหนด
๑.๓ การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน คือ การติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ หมายถึง การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในที่ไดจัดวางไวแลว (ตามระเบียบฯ ขอ ๕) เมื่อติดตามประเมินความเพียงพอพรอมจัดทําแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในแลว จัดทํารายงานตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กําหนด
๑.๔ รอบระยะเวลาดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน หมายถึง รอบปงบประมาณ
เชน ปงบประมาณ ๒๕๕๐ คือ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
๒. ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน คือ การที่ อปท. ไดจดั วางระบบ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
๒.๑ อปท.ไดจัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
๒.๒ ผูบริหารไดแจงใหทุกสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กอง
๒.๓ สํานัก/กองมีคําสัง่ แบงงานภายในของสํานัก/กอง
๒.๔ สํานัก/กอง ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กอง
๒.๕ อปท.ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบฟอรมที่ระเบียบฯ กําหนด
๒.๖ อปท. วิเคราะหประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ประกอบดวย ๕ องคประกอบหลัก คือ
๒.๖.๑ สภาพแวดลอมของการควบคุม
๒.๖.๒ การประเมินความเสี่ยง
๒.๖.๓ กิจกรรมการควบคุม
๒.๖.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๖.๕ การติดตามประเมินผล

๒
๓. ระดับของการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุมภายใน แบงออกเปน ๒ ระดับ คือ
(๑) ระดับสวนงานยอย หรือระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)
(๒) ระดับองคกร ( อบจ. เทศบาล อบต.)
๔. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๔.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕
๔.๑.๑ ระดับสวนงานยอยหรือหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)
(๑) แบบฟอรมการรายงาน ใช แบบ ค.๑ แบบ ค.๒ และ แบบ ค.๓ ไดแก
- แบบ ค.๑ คือ รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ใช
สําหรับการรายงานในระดับสวนงานหรือหนวยงานยอย
- แบบ ค.๒ คือ ความเสีย่ งที่มนี ัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม
- แบบ ค.๓ คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
(๒) เมื่อสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแลวจัดสงรายงาน แบบ ค.๑
แบบ ค.๒ และ แบบ ค.๓ ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในในระดับองคกร (เลขานุการฯ)
ดําเนินการตอไป
๔.๑.๒ ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล. อบต.)
(๑) แบบฟอรมการรายงาน ใช แบบ ค.๑ และ แบบ ค.๔ ไดแก
- แบบ ค.๑ คือ รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ขององคกรใชสําหรับการรายงานในระดับองคกร
- แบบ ค.๔ คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร เปน
แบบฟอรมที่ใชในระดับหนวยรับตรวจ (อบจ. เทศบาล อบต.)
(๒) รวบรวมการรายงานจาก แบบ ค.๑ ของทุกสํานัก/กอง มาจัดทําเปน
แบบ ค.๑ ในระดับองคกร และ สรุปรวบรวม แบบ ค.๓ ของทุกสํานัก/กอง มาจัดทํา แบบ ค.๔
ในระดับองคกร
(๓) สงรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ในระดับองคกร (แบบ ค.๑ และ
ค.๔ ) ใหผูกาํ กับดูแล (ผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ) และสําเนาสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และ กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ )

๓
๔.๒ การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖
๔.๒.๑ ระดับสวนงานยอยหรือหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) จัดทําเรียงลําดับ
ดังนี้
(๑) แบบฟอรมการรายงาน เริ่มตนดวย แบบติดตาม ค.๓ (ในปแรก สําหรับ
ในปตอไปใช แบบติดตาม ป.ย.๓ )
(๒) สํานัก/กอง ตองวิเคราะหประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ขอ (ผนวก ค. ) ดังนี้
(๒.๑) ฝายตางๆ ใน สํานัก / กอง จัดทําแบบ ป.ย. ๒-๑ แลวจัดสงให
เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง
(๒.๒) เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายในของ สํานัก / กอง รวบรวม
แบบ ป.ย.๒ - ๑ มาจัดทําเปน แบบ ป.ย.๒ ของสํานัก/กอง
(๓) เพื่อความนาเชือ่ ถือของระบบการควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง ระเบียบฯ
กําหนดใหประเมินความสมเหตุสมผลของระบบควบคุมภายใน ตามแบบสอบถาม (ผนวก ง) แต
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการให กองคลัง/สวนการคลัง อปท. รายงานการดําเนินการดาน
การเงินการคลัง ตามแบบสอบทานใหกระทรวงมหาดไทย ทราบ ทุกงวด ๓ เดือน ฉะนั้น เพื่อเปนการ
ประหยัด ลดขัน้ ตอนการทํางาน กองคลัง / สวนการคลัง สามารถประเมินความนาเชือ่ ถือของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยใชแบบสอบทาน แทนแบบสอบถามได สวนสํานัก/กองอืน่ สามารถปรับใชแบบ
สอบทานมาเปนเครื่องมือวิเคราะหประเมินผลได เชนกัน โดยนําบทบาทภารกิจของสํานัก/กอง เขาไปแทน
ภารกิจดานการเงินการคลัง เพื่อวิเคราะหประเมินผล ตามภารกิจหนาที่ของสํานัก/กอง ตน ตอไป
(๔) กอนเรียงลําดับความเสีย่ ง สูง กลาง ต่าํ ทีจ่ ะตองนํามาวางแผนการปรับปรุง
(บริหารความเสี่ยง) การควบคุมภายใน โดยลงรายการ ใน แบบ ปม.ใหนําความเสีย่ ง จากแบบติดตาม ค.๓

3 X O และ ความเสีย่ งที่เกิดขึ้นใหม มาสรุปในกระดาษทําการกอน เพื่อ
ที่ไดเครื่องหมาย
เรียงลําดับ สูง กลาง ต่าํ ตามลําดับ
(๕) นําความเสี่ยงจาก แบบติดตาม ค.3 ที่ไดเครื่องหมาย

X และแบบติดตาม

ค.๓ ที่ไดเครือ่ งหมาย O และ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ใหม จากกระดาษทําการมาเรียงลําดับ ในแบบ
ปม. (แบบประเมินการควบคุมภายใน ) เพื่อนําความเสีย่ งสูง มาจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความ
เสี่ยงกอน เพือ่ กําจัดความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดความเสี่ยงใหนอยลง

๔
(๖) นําความเสี่ยงระดับสูงในแบบ ปม. มาจัดทําแผนการปรับปรุง ( การบริหาร
ความเสีย่ ง) ในแบบ ป.ย.๓ กอน ตอไปจัดทําแผนการปรับปรุงระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่าํ
เรียงลําดับกันไป
(๗) เมื่อจัดทําแผนการปรับปรุง(บริหารความเสีย่ ง) แลว สํานัก/กอง ตองแสดง
เหตุผลความเพียงพอของการควบคุมหรือแสดงจุดออนของการควบคุม โดยจัดทํา คํารับรองเปน
หนังสือ วา สํานัก / กอง มีระบบการควบคุมภายในที่ไมพบจุดออนฯ ( แบบที่ ๑) หรือ มีระบบ
การควบคุมภายในทีพ่ บจุดออนฯ (แบบที่ ๒) ตามแบบ ป.ย.๑
(๘) สํานัก/กอง จัดสงแบบติดตาม ค.๓,แบบ ป.ย. ๒-๑,แบบ ป.ย.๒,แบบ ปม.,
แบบ ป.ย.๓ และแบบ ป.ย.๑ ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร (เลขานุการ
จัดวางระบบควบคุมภายในระดับองคกร)
๔.๒.๒ ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล. อบต.) จัดทําเรียงลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ปรับแบบติดตาม ค.๓ เปนแบบติดตาม ค.๔ (ปตอไปเปนแบบ
ติดตาม ปอ.๓)
(๒) ปรับแบบ ป.ย.๒-๑
เปนแบบ ปอ.๒-๑
(๓) ปรับแบบ ป.ย.๒
เปนแบบ ปอ.๒
เปนแบบ ปอ.๓
(๔) ปรับแบบ ป.ย.๓
(๕) ปรับแบบ ป.ย.๑
เปนแบบ ปอ.๑
(๖) รวบรวมแบบตามขอ (๑) – (๕) สงใหผูตรวจสอบ ๒ ทาง คือ
(๖.๑) สงใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบ / สอบทานประเมินการควบคุม
ภายในของ สํานัก/กอง ตาง ๆ ตามแบบ ป.ส. (รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน)
ซึ่งการตรวจสอบรับรองมี ๒ แบบเชนเดียวกัน คือ แบบที่ ๑ กรณีไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกต
ที่มีนัยสําคัญ กับ แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
(๖.๒) สงใหเจาหนาทีร่ ะดับอาวุโสตรวจสอบรับรอง สํานัก/กอง ตามแบบ
ป.ย.๑ – ร ( หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส ) ซึง่ ผูตรวจสอบรับรอง ๒ แบบ
เชนเดียวกัน คือ แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ กับ แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มี
นัยสําคัญ

๕
(๗) เมื่อผูตรวจสอบตามขอ (๖.๑) และขอ (๖.๒) ตรวจสอบรับรองระบบ
การควบคุมภายใน ของ สํานัก/กอง แลว เลขานุการคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร
มารวบรวมประเมินระบบควบคุมภายในระดับองคกร (อบจ. เทศบาล อบต.) โดยจัดทํา
(๗.๑) จัดทําครั้งแรกใช แบบติดตาม ค.๔ (รายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร) รายงานงวดปตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓
(รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน – ระดับองคกร)
(๗.๒) แบบ ปอ.๒ (สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน)
(๗.๓) แบบ ปอ.๓ (แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับองคกร)
(๗.๔) แบบ ปอ.๑ (รายงานความเห็นเกีย่ วกับการควบคุมภายในของ
หัวหนาหนวยงาน)
(๗.๕) แบบ ปส. (แบบที่ ๑ กรณีไมพบขอบกพรองหรือขอสังเกต
ที่มีนยั สําคัญกับ แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตทีม่ ีนยั สําคัญ)
(๘) จัดสงแบบตามขอ (๗.๑) – (๗.๕) สงให คตง. ผูกาํ กับดูแล (ผูวาราชการ
จังหวัด/นายอําเภอ) และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ )
๕. การรายงาน
๕.๑ กรณียังไมไดจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕
๕.๑.๑ ใหจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ ของงวดปงบประมาณ
๒๕๕๐ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) โดยไมตองยอนไปดําเนินการในงวดป
กอนแลวรายงาน ผูก ํากับดูแล (ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ) และ สําเนาสง สตง. (สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน) และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ ) ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๕ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐

๖
๕.๑.๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ (ครั้งแรก) ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๐ แลว
รายงาน คตง. (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน) ผูกํากับดูแล (ผูวา ราชการจังหวัด /นายอําเภอ) และ
กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ) ตาม
แบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕.๒. กรณีจัดวางระบบควมคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ แลว แตไมถูกตองตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ
๕.๒.๑ ใหปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ หรือ จัดวาง
ระบบควบคุมภายใน ขึน้ มาใหม ของงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) แลว รายงานผูก ํากับดูแล (ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ) และ สําเนาสง
สตง. (สํานักงานตรวจเงินแผนดิน) และ กระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี
ทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ) ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๕ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ วิธกี ารปรับปรุงระบบควบคุมภายใน หรือ จัดวางระบบควบคุมภายใน
ขึ้นมาใหมใหปฏิบัติตาม “ผังภาพ ขั้นตอนวิธีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ
ขอ ๕ ”
๕.๒.๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ใหติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ แลวรายงาน
คตง. ( คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ) ผูกํากับดูแล ( ผูวา ราชการจังหวัด / นายอําเภอ ) และ
กระทรวงมหาดไทย ( กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ) ตาม
แบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ วิธีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ใหปฏิบัติ
ตาม “ผังภาพ ขั้นตอนวิธีการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖”
๕.๓ กรณีจดั วางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ ของงวดปงบประมาณ
๒๕๔๕ ซึ่ง สตง. ขยายเวลาใหแลวเสร็จในปงบประมาณ ๒๕๔๗ ถูกตองไดมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบ ฯ แลว แตยังไมติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖
ของงวดปงบประมาณ ๒๕๔๗ และงวดปงบประมาณ ๒๕๔๘

๗
๕.๓.๑ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ใหจัดทํารายงานติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ โดยใชขอมูลเดิมที่จัดวางไวแลว ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ ไมตอง
ยอนไปรายงานของงวดปงบประมาณ ๒๕๔๗ หรืองวดปงบประมาณ ๒๕๔๘ แลวรายงาน คตง.
( คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน) ผูกํากับดูแล ( ผูวา ราชการจังหวัด / นายอําเภอ) และ กระทรวง
มหาดไทย ( กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ) ตาม
แบบฟอรมที่ระเบียบฯ ขอ ๖ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙
๕.๓.๒. สําหรับงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ใหติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ของงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน
๒๕๕๐ แลวรายงาน คตง. ( คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ) ผูกํากับดูแล ( ผูวา ราชการจังหวัด /
นายอําเภอ) และ กระทรวงมหาดไทย ( กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน่ กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ ) ตามแบบฟอรมที่ระเบียบ ฯ ขอ ๖ กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
๕.๔ กรณีดําเนินการ ตามระเบียบฯ คตง.ดังกลาว ถูกตองครบถวน แลว
ใหปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตลอดเวลาที่มี “ความเสี่ยง“ สําหรับการรายงานให
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตามแบบฟอรมที่ระเบียบฯ
ขอ ๖ กําหนด รายงานตอ คตง. ( คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ) ผูก ํากับดูแล ( ผูวาราชการจังหวัด/
นายอําเภอ) และกระทรวงมหาดไทย (กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ ) อยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นปงบประมาณ
..........................................................................
หมายเหตุ
๑. การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในขึ้นมาใหม ตามระเบียบฯ
ขอ ๕ ใหปฏิบตั ิตาม“ผังภาพ ขั้นตอนวิธีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕”
๒. การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ใหปฏิบัติตาม “ผังภาพ
ขั้นตอนวิธีการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ ”

สวนทีส
่ อง
ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๕)
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๘
ผังภาพ ขั้นตอนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕
..........................................
๑. กอนดําเนินการปรับปรุง หรือ จัดวางระบบควบคุมภายในขึ้นมาใหม
๑.๑.ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร (อบจ.เทศบาล.อบต.)
ใหมีความชัดเจน ครอบคลุม วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารกํากับดูแลสัง่ การใหปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในใหม
๑.๒.เมื่อปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกรเสร็จแลว นายกฯมี
หนังสือแจงทุกสํานัก/กองใหปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก/กองใหถูกตองตามระเบียบฯ
ขอ ๕ ( เพื่อติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน แลวรายงาน คตง. ผูกํากับดูแล กระทรวงมหาดไทย
ภายใน ๓๑ ธันวาคมทุกป ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖)
๒. การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ดําเนินการดังนี้
ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)
ตรวจสอบเพื่อปรังปรุงคําสั่งแบงงานภายในสํานัก/กอง

ป
ออกคําสั่งแบงงานภายในที่ปรับปรุงใหม

วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน “เดิม” ตาม แบบ ค.๑
-

ขอมูลทั่วไป
สรุปภารกิจและวัตถุประสงค
สภาพแวดลอมการควบคุม
ความเสี่ยงที่สําคัญและกิจกรรมการควบคุม
การติดตามประเมินผล
ผูรับผิดชอบติดตามประเมินผล

นํากิจกรรม “ความเสี่ยง”ที่คนพบจาก แบบ ค.๑ มาบันทึกลงใน แบบ ค.๒
จัดสง แบบ.ค. ๑ และ แบบ ค.๒ ไปให Center (เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายใน อปท.)
ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงอยางตอเนื่องแลวจัดทําแผนการปรับปรุงหรือแบบ ค.๓ แลวจัดสงให Center
นําระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม แบบ ค.๑ , แบบ ค.๒ และ แบบ ค.๓ และ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง , คําสั่งแบงงาน ของสํานัก/กอง
เย็บเก็บเปนรูปเลม
(เพื่อเปนขอมูลในการติดตามประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตอไป)

๙
ระดับองคกร
แบบรายงานในระดับองคกร ใชแบบ ค.๑ และแบบ ค.๔ เทานั้น
รวบรวมประมวลแบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของทุกสํานัก/กอง
แลวมาประมวลเปนของ องคกร (อบจ. เทศบาล. อบต.)

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

ขอมูลทั่วไป
สรุปภารกิจและวัตถุประสงค
สภาพแวดลอมการควบคุม
ความเสี่ยงที่สําคัญและกิจกรรมการควบคุม
การติดตามประเมินผล
ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

เมื่อจัดทําแบบ ค.๑ ขององคกรเสร็จแลว COPY แบบ ค.๑, ค.๒ และค.๓
ของทุกสํานัก/กอง เรียงลําดับกันลงมา
รวบรวมแบบ ค.๓ ของทุกสํานัก /กอง มาบันทึกในแบบ ค.๔ ขององคกร

รวบรวมระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม เรียงลําดับ ดังนี.้ U

U

(๑) แบบ ค.๑ ระดับองคกร , แบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของทุกสํานัก/กอง (ทีC่ OPY ไว)
และ แบบ ค. ๔
(๒) สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคกร, สําเนาหนังสือ
ที่นายก. อปท. แจงทุกสํานัก/กอง ใหปรับปรุงการจัดวางระบบควบคุมภายใน
(๓) รวบรวมเย็บเปนรูปเลม จัดสง ผูกํากับดูแล และสําเนาสง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และกระทรวงมหาดไทย
( ตามระเบียบฯ ขอ ๕ จัดทําครั้งเดียว )

๑๐
แบบ ค.๑
ชื่อหนวยงาน................................................................
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕
งวดตั้งแต ............................ ถึง ....................................
---------------------------------------------------ขอมูลทั่วไป
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

๑๑
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๓. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

๑๒
๔. วิธีการติดตามประเมินผล
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๕. ผูรับผิดชอบประเมินผล
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

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

๑๓

แบบ ค. ๒

ชื่อหนวยงาน................................................................
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)

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

๑๔

แบบ ค. ๓

ชื่อหนวยงาน................................................................(ระดับหนวยงานยอยของหนวยรับตรวจ)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุจุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

แผนการปรับปรุง

กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล

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

๑๕

แบบ ค. ๔

ชื่อหนวยงาน................................................................(ระดับองคกร)
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
งวดตั้งแต.............................................. ถึง............................................
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุจุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

แผนการปรับปรุง

กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล

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

๑๖

คําอธิบาย .......
ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕
ตบ.สถ.

1

1

คําอธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานควบคุมภายใน
“ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕”
• แบบ ค. ๑ คือ การสํารวจวิเคราะหระบบควบคุม
ภายใน“เดิม” ประกอบดวย
• ขอมูลทั่วไป
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการ
ดําเนินงานที่สําคัญ
๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม
๓. ความเสี่ยงที่สําคัญ และขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุม
๔. วิธีการติดตามประเมินผล
๕. ผูรับผิดชอบประเมินผล
2

2

๑๗

ขอมูลทั่วไป
ผูรบ
ั ผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผล

สรุปภารกิจและ
วัตถุประสงค

แบบ ค.๑
สภาพแวดลอมการ
ควบคุม
การประเมิน
ความเสีย
่ ง

วิธี
ติดตามประเมินผล

ความเสีย
่ งที่มีนัยสําคัญ
และกิจกรรมการ
ควบคุม
ตบ.สถ.

สารสนเทศและ
การสือ
่ สาร
กิจกรรมการ
ควบคุม

3

3

เปรียบเทียบ แบบ.
แบบ. ค.๑ ตามระเบียบฯ ขอ ๕
ลําดับ

แบบ ค.๑ ของ คตง.
คตง.

แบบ ค.๑ ที่ปรับเพิ่ม

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป

๑.

สรุปภารกิจและวัตถุประสงค

สรุปภารกิจและวัตถุประสงค

๒.

สภาพแวดลอมการควบคุม

สภาพแวดลอมการควบคุม (๑)

-

๓.

-

การประเมินความเสี่ยง (๒)

๔.

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและ

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและ

๕.

กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุม (๓)

๖.

-

สารสนเทศและการสื่อสาร (๔)

๗.

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล (๕)

๘.

ผูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผล

ตบ.สถ.

เหตุผล
- เพื่อใหเกิด
ความชั
ความชัดเจน
งายในการ
ยในการ
วิเคราะหระบบ
ควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ
- เพื่อใหการ
วิเคราะหและ
การประเมิน
เปนไปตาม ๕
องคประกอบ
ของ ระเบียบฯ

4

4

๑๘

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดวางระบบควบคุมภายใน
“ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕” (ตอ)

อธิบายแบบรายงานตาม แบบ ค.๒ – ค.๔
•

•

•

แบบ ค. ๒ ไดแก นํา “ความเสี่ยงทีค
่คน
 พบ” จาก แบบ ค.๑
ของสํานัก/กอง และ “กิจกรรมการควบคุม” ทีก
่ ําหนดไว
มาลงรายงาน ใน แบบ ค.๒ เพื่อดําเนินปรับปรุงระบบการ
ควบคุม
แบบ ค. ๓ ไดแก เมื่อสํานัก/กองดําเนินการตามระบบควบคุม
ภายในใหมที
ทไ่ ี ดกําหนดไวมาไดระยะหนึ่ง พบ “จุดออน”
น” หรือ
“ความเสี่ยงใหม” ใหดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน และ รายงานแสดงวิ
รายงานแสดงวิธีการติดตามประเมินผล
แบบ ค. ๔ คือ การสรุปรวมรวมแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) มาเปนระดับองคกร
(อบจ./เทศบาล/อบต.)
ตบ.สถ.

5

5

ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานยอย)
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕

ตบ.สถ.

6

6

๑๙

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”
ย”

• แบบ ค.๑
ขอมูลทั่วไป อยางนอยควรมีขอความดังตอไปนี้
(๑) ขอมูลทั่วไป ของ สํานัก / กอง
(๒) โครงสรางสรุปจากภารกิจ ตาม คําสั่งแบงงาน ของ
สํานัก/กอง
๑.สรุปภารกิจ และ วัตถุประสงค ไดแก
๑.๑ สรุปภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานภายในสํานัก /กอง
รวมทั้ง ภารกิจ ที่ นายกฯไดแถลง ตอสภา ภารกิจ
ตามนโยบายและสถานการณที่เกิดขึ้นใหม
๑.๒ วัตถุประสงค ระบุการบรรลุวัตถุประสงค
ตามภารกิจของสํานัก /กอง
ตบ.สถ.

7

7

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย” ” (ตอ)

แบบ ค.๑ (ตอ)

๒. ขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุม
•

•

๒.๑. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
(๑) สภาพแวดลอมภายในสํานัก/กอง เชน
พิจารณาจาก ภารกิจงานประจํา และ ตามคําสัง
่ แบงงาน
(๒) ประสิทธิภาพของบุคลากร
(๓) จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่
๒.๒. วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เชน
(๑) สถานที่ตั้ง ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจ
(๒) ระเบียบกฎหมายที่เปลีย
่ นแปลง
(๓) สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติตางๆ
ตบ.สถ.

8

8

๒๐
อธิบายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”
ย” แบบ ค.๑(ตอ)

๓. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม
๓.๑. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ วิเคราะหจาก
สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ ตอการควบคุม ไดแก
(๑) ความเสี่ยงที่ “คนพบ”
พบ”จาก สภาพแวดลอมภายใน
เชน ภารกิจงานประจํา ในคําสั่งแบงงาน ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร และ จริยธรรมของบุคลากร เปนตน
(๒) ความเสี่ยงที่ “คนพบ”
พบ”จาก สภาพแวดลอม
ภายนอก เชน ภูมิประเทศ ,ระเบียบ/
บ/กฎหมายใหม และ
ภัยพิบัติ ตาง ๆ
๓.๒. กิจกรรมการควบคุม หมายถึง การสรางกิจกรรม
หรือนโยบายวิธีการตางๆที่กําหนดขึ้นมาปฏิบัติ เพือ
่
“บริหารความเสี่ยง”
ง” หรือ “ควบคุม”
ตบ.สถ.

9

9

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”
ย”แบบ ค.๑(ตอ)

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะหจาก
๔.๑. ระบบINTERNET
ระบบINTERNET มาชวยในการ
บริหารจัดการ
๔.๒. การติดตอสื่อสารทั้งระหวางภายใน
และภายนอก ที่ทําใหการควบคุมดีขึ้นหรือลด
ความเสี่ยง
๔.๓. โทรศัพท โทรสารตางๆ มาชวยทําให
การควบคุมดีขึ้นหรือลดความเสี่ยง
ตบ.สถ.

10

10

๒๑
อธิบายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”แบบ ค.๑ (ตอ)

• ๕. วิธีการติดตามประเมินผล
๕.๑. ออกแบบรายงาน เขาไป
ตรวจสอบ การสัมภาษณ หรือใช
แบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
๕.๒. ประเมินคุณภาพกิจกรรมการควบคุมอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

• ๖. ผูรบ
ั ผิดชอบในการประเมินผล
ระบุตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ของสํานัก /กอง
ตบ.สถ.

11

11

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”
ย”

• แบบ ค.๒ : การบันทึก “ความเสี่ยงที่คนพบ”
(ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ) จากแบบ ค. ๑
- ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ วิเคราะหจาก
๑. สภาพแวดลอมภายใน เชน ภารกิจงานประจํา
ตามคําสั่งแบงงานของ สํานัก/กอง ประสิทธิภาพบุคลากร
และจริยธรรมบุคลากร เปนตน
๒. สภาพแวดลอมภายนอก เชน สถานที่ตั้งหางไกล
ระเบียบกฎหมายใหมที่เปลี่ยนแปลง และภั
และภัยพิบัติต
ตา ง ๆ
- กิจกรรมการควบคุม หมายถึง กิจกรรม หรือนโยบาย
วิธีการตางๆ ที่กําหนดขึ้นมาปฏิบัติเพื่อการควบคุม
ตบ.สถ.

12

12

๒๒

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับหนวยงานยอย”
ย”

•

แบบ ค.๓ แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับ
หนวยงานยอย ( สํานัก/กอง ) คือ

- เมื่อดําเนินตามระบบการควบคุ
ตามระบบการควบคุมภายในที
ภายในที่ปรับปรุงใหม
(แบบ ค.๑ และ แบบ ค.๒) มาไดระยะหนึ่ง ใหติดตามประเมิน
หากพบวาระบบการควบคุ
ระบบการควบคุมมีความเพียงพอ/
งพอ/จุดออน หรือ มี
ความเสี
ความเสี่ยงใหมเกิ
เกิดขึ้น ใหจัดทําแผนการปรับปรุง (แบบ ค.๓)
“ บริหารความเสี่ยง”
ง” ใหหมดไป
- สํานัก/กองจัดทํา แบบ ค.๓ แลว จัดเก็บเปนรูปเลม
แลวจัดสงให คกก.
คกก. (CERTER)
CERTER) ดําเนินการตอไป

•

ระดับหนวยงานยอย จบที่ แบบ ค.๓
ตบ.สถ.

13

13

๒๓

ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน
(ระดับองคกร)
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕

ตบ.สถ.

14

14

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร”

แบบ ค.๑ ระดับองคกร (จัดทําแบบ ค.๑ และ แบบ ค.๔)
ขอมูลทั่วไป ในระดับองคกรอยางนอยควรมีขอความ
ดังตอไปนี้
๑. โครงสราง ฝายการเมือง และฝายประจํา
๒. ขอมูลตามแผนพัฒนาฯขององคกร ไดแก
(๑) วิสย
ั ทัศน
(๒) ที่ตั้ง / อาชีพ / จํานวนประชากร
(๓) รายได ไดแก (๓.๑) จัดเก็บเอง (๓.๒) เงิน
อุดหนุน และ (๓.๓) งบประมาณถายโอน
(๔) รายจาย ไดแก (๔.๑) งบลงทุน
(๔.๒)งบประจํา (๔.๓) เงินสะสม
๓. นโยบายของ นายก อปท.
อปท.
ตบ.สถ.

15

15

๒๔
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร”
ร”แบบ ค.๑ (ตอ)
• ๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงค
•
•

๑.๑. ภารกิจ
(๑) สรุป ภารกิจอํานาจหนาทีต
่ ามที่กฎหมายบัญญัติ เชน อบต.สรุปตาม
พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ ,๖๗
,๖๘ และ มาตรา ๖๙

•
•

(๒) สรุปภารกิจ ตามนโยบายที่ นายก อบต. ไดแถลงตอสภา
๑.๒. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ และตามนโยบายของ นายก
อบต. บรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และใชทรัพยากร
อยางคุมคา สมประโยชน
(๒) ลดการทํางานซ้ําซอน ลดตนทุน
(๓) ใหเกิดความนาเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน การบัญชี
และการคลัง
(๔) เพื่อใหมีการปฏิ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และ มติ
ครม.ที่เกี่ยวของ
(๕) เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนามีความรู ความเชี่ยวชาญ รูรัก
สามัคคี รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน มุงศูนยรวมที่องคกรและประชาชน
ตบ.สถ.
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อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร”
ร”แบบ ค.๑ (ตอ)
๒. ขอมูลสภาพแวดลอมการควบคุม
•

๒.๑. สภาพแวดลอมภายใน
สรุปรวม(
รวม(เฉพาะ)
เฉพาะ)สภาพแวดลอมภายใน
ที่เปนความเสี่ยงของ สํานัก/กอง เรียงลําดับลงมา

•

๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก
สรุปรวม(
รวม(เฉพาะ)
เฉพาะ)สภาพแวดลอมภายนอก
ที่เปนความเสี่ยงของ สํานัก/กอง เรียงลําดับลงมา
หมายเหตุ สรุปรวบรวมจากสํานัก /กองตางๆ
มาเปนขององคกร
ตบ.สถ.
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๒๕
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร” แบบ ค.๑ (ตอ)
• ๓. ความเสี่ยงที่สําคัญและกิจกรรมการควบคุม ไดแก
๓.๑. สรุปความเสี่ยงของสํ
งของสํานัก/กอง
(หนวยงานยอย) มาเปนความเสี่ยงของ
องคกร
๓.๒. สรุปรวบรวมกิจกรรมการควบคุมภายใน ของ
สํานัก/ กอง (หนวยงานยอย)
ย) มาเปนกิจกรรม
การควบคุมขององคกร

ตบ.สถ.
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อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร”
ร” แบบ ค.๑ (ตอ)

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร รวบรวมขอมูลจาก
สํานัก/กอง(หนวยงานยอย หรือสวนงานยอย) จาก
- ระบบINTERNET
ระบบINTERNET
- การติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
- โทรศัพท โทรสาร
สรุปรวมเป
รวม นระดับองคกร

ตบ.สถ.
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๒๖
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร” แบบ ค.๑ (ตอ)

• ๕. วิธีการติดตามประเมินผล
๕.๑. ออกแบบการรายงาน การเขาไปตรวจสอบ การ
สัมภาษณหรือแบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล
๕.๒. ประเมินคุณภาพ กิจกรรมการควบคุมอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
๕.๓. รายงานผลการติดตามประเมิน ตามรูปแบบ /
ระยะเวลาที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
องคกรกําหนด
• ๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล
ตามที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในขององคกร
ตบ.สถ.
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อธิบายแบบฟอรม การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ “ระดับองคกร”
ร” แบบ ค.๑ (ตอ)

แบบ ค.๔ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับองคกร ( อบจ/
อบจ/ เทศบาล / อบต )
• คือ การรวบรวมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของสํานัก / กองตางๆ ตามแบบ ค.๓ มาเปนแบบ ค.๔
ขององคกร ( อบจ / เทศบาล / อบต )

ระเบียบฯขอ ๕ “ระดับองคกร”
ร” จบที่ แบบ ค.๔

ตบ.สถ.
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สวนทีส
่ าม
ตัวอยาง : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
ของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
(ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕)

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย
(สํานัก/กอง)
- สํานักปลัด
- กองคลัง
- กองชาง

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๕)
๑.๑. สํานักปลัด
- แบบ ค.๑
- แบบ ค.๒
- แบบ ค.๓

๒๗
( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ของปงบประมาณ ๒๕๕๐ )
(ระดับหนวยงานยอย)
แบบ ค.๑
ชื่อหนวยงาน......สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ )
---------------------------------------------------ขอมูลทัว่ ไป
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนหนวยงานยอยหรือสวนงานยอย ขององคการ
บริหารสวนตําบลอันตรา อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา โดยมี นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจอํานาจหนาที่ดา นงาน
ธุรการ การบริหารงานบุคคล การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานอื่นๆ ตามโครงสรางและคําสั่งแบงงานของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สํานักปลัด อบต.อันตรา มีบุคลากรทัง้ สิ้น ๒๑ คน นายเดชา โชคชวย นักบริหารงาน อบต.๗ ดํารง
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด อบต. อันตรา มีพนักงานเจาหนาที่ ๒๐ คน ปฏิบัติภารกิจตามคําสัง่ แบงงานที่ ๑๑๙/
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แบงโครงสรางและการปฏิบัติงาน ออกเปน ๔ ฝาย ดังตอไปนี้
๑. ฝายบริหารงานทั่วไป มีบคุ ลากรจํานวน ๗ คน
๒. ฝายนโยบายและแผน มีบุคลากรจํานวน ๔ คน
๓. ฝายกฎหมายและคดี มีบคุ ลากรจํานวน ๓ คน
๔. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากรจํานวน ๖ คน
ตามทีน่ ายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดมีคําสั่งใหสาํ นักปลัดจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ภายในหนวยงาน ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแลวใหรายงานผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด นัน้
สํานักปลัด ขอรายงานผลดําเนินการ ดังนี้
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สาํ คัญในระดับหนวยงานยอย
๑.๑ สรุปภารกิจ สํานักงานปลัด มีภารกิจตามโครงสรางตามที่ นายก อบต.อันตราไดมอบภารกิจ ตาม
คําสั่งแบงงาน ที่ ๑๑๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยสรุปดังนี้
(๑) การปฏิบัติงานดานงานธุรการ ,งานสารบรรณ และงานบริหารงานบุคคล
(๒) การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลอันตราและการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา

๒๘
(๓) การใหคําปรึกษาและประชาสัมพันธเผยแพรกฎหมายระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่เกีย่ วกับองคการ
บริหารสวนตําบล ใหแกประชาชนทัว่ ไปและเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล การสอบสวน ทัง้ คดีแพง
คดีอาญาและคดีทางปกครองที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
(๔) การปฏิบัติงานดานการปองกันบรรเทาภัยฝายพลเรือนและงานปองกันบรรเทาสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติตางๆ
๑.๒.วัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี้
(๑) เพื่อใหการปฏิบัติงานดานธุรการ งานสารบรรณและงานบริหารงานบุคคล ดําเนินไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตอสื่อสารประสานงาน ทั้งภายใน
และภายนอก สําเร็จทันเวลา
(๒) เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล และการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเปนไปตามยุทธศาสตรทกี่ ําหนดไวครอบคลุมภาระหนาทีข่ อง อบต.และตามความตองการ
ของประชาชน ตามยุทธศาสตรจังหวัดและตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารงบประมาณปฏิบัติถูกตอง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๑
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๓) เพื่อใหคําปรึกษาและเผยแพรประชาสัมพันธกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ใหประชาชน
ทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้ง การดําเนินการสอบสวนใน
คดีแพง คดีอาญาและคดีทางปกครอง เปนไปดวยบริสทุ ธิ์ยุติธรรม รวดเร็ว ทันเหตุการณไมขาดอายุความ
(๔) เพื่อใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติตางๆ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เปนแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทีส่ ามารถปฏิบัติไดจริงชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที
การปฏิบัติภารกิจการปองกันบรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย

๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย
๒.๑.สภาพแวดลอมภายใน
สํานักปลัด ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะหจาก ภารกิจงาน
ประจําตามคําสั่งแบงงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้
๒.๑.๑. ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน พบวา ฝายนโยบายและแผน ตามคําสัง่ แบงงาน
สํานักปลัด ที่ ๑๑๙ / ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ สํานักปลัด มีภารกิจทั้งสิน้ ๗ ขอ การปฏิบัติภารกิจ
ของฝายนโยบายและแผน เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา” เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม
ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึงขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ ไมตรง
ตามความตองการของประชาชน ทําใหภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาไมบรรลุวัตถุประสงค

๒๙
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๑.๑. ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน การปฏิบัติงานใน
ภารกิจ เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา ไมตรงตามความตองการของประชาชนโดยรวม เนื่องจาก
เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึงขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชนใน
การใชจายเงินงบประมาณ ไมตรงตามความตองการของประชาชน ภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาไม
บรรลุวัตถุประสงค
๒.๑.๒. ประสิทธิภาพของบุคลากร ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน
ของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสํารวจ
และวิเคราะหแผน ประเมินจาก กรณี การพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน
ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนในโครงการ เนื่องจาก
ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการในตลาดชุมชนที่กอสราง เพราะประชาชนไมมีอาชีพที่เกี่ยวของ มีผูประกอบ
กิจการรายเดียวทําใหศนู ยรวมการทํามาคาขาย ในที่สุดตลาดชุมชนจึงรางไมไดมีการคาขายตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ทําใหการจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาเปนการประมาททําให
ราชการไดรับความเสียหาย และ เรียกเงินคืน
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๑.๒. ประสิทธิภาพของบุคลากร ขาดความรูความเขาใจใน
การจัดทําแผน การสํารวจและวิเคราะหแผน เชน กรณีการพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาด
ชุมชน ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการมีผูประกอบกิจการราย
เดียว ทําใหวัตถุประสงคในการสรางศูนยรวมการทํามาคาขาย ในทีส่ ุดตลาดชุมชนจึงรางไมมกี ารคาขายตาม
วัตถุประสงคโครงการ การจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาอนุมัติ
โครงการโดยประมาท ไมวิเคราะหความสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ ทําใหราชการไดรับความ
เสียหาย และ เรียกเงินคืน
๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก
ประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก ทีม่ ีผลกระทบตอการควบคุม โดยประเมินความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขาทําใหเกิดน้าํ ปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพนื้ ทีถ่ นนขาด
สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด จึงไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจในพืน้ ที่ และประชาชน ไดรับความ
เดือดรอน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก
การประเมินความเสี่ยง ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพดั เขาทําให
เกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพนื้ ที่ถนนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาดไมสามารถ
เดินทางปฏิบตั ิภารกิจ และประชาชนไดรบั ความเดือดรอน เปนจุดออนหรือความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ที่ตอง
วางแผนกําหนดกิจกรรมการควบคุม

๓๐
๓. ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
๓.๑.ความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ
วิเคราะห ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดลอมภายใน ภารกิจงานประจําและ
สภาพแวดลอมภายนอก คนพบความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ ดังตอไปนี้
๓.๑.๑ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา เปนความเสีย่ งจาก
(๑) เจาหนาที่ คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถงึ ขอเท็จจริง ความคุมคา
สมประโยชนในการใชจา ยเงินงบประมาณ ไมตรงตามความตองการของประชาชน
(๒) ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน ของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสํารวจและวิเคราะหแผน
กรณีการพิจารณาอนุมัติ โครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชนไมถกู ตองตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการ มีผูประกอบกิจการรายเดียว ทําใหวตั ถุประสงคในการสรางศูนยรวม
การคาขาย ไมบรรลุวัตถุประสงคในการจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวา
อนุมัติโครงการโดยประมาท มิไดวิเคราะหความสม ประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ ทําใหราชการไดรับ
ความเสียหาย และ เรียกเงินคืน
๓.๑.๒ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประเมินความเสี่ยง จาก สภาพแวดลอมภายนอก ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โดย เฉพาะชวง
ฤดูฝน มีมรสุมพายุพัด ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพ ื้นที่ ถนนขาด สะพานขาด การ
คมนาคมถูกตัดขาด ไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจได และประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนจุดออนหรือ
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ ที่ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมการควบคุม
๓.๒. กิจกรรมการควบคุม
๓.๒.๑ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม
(๑) ตั้งกรรมการสอบสวน หาผูรับผิดชอบ นําเงินคืนคลังโดยเร็ว
(๒) ปรับปรุงแผนพัฒนา อบต.ใหม ใหเปนแผนที่เปนความตองการของประชาชน และเปนแผนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวมรวมขอมูลทั่วไปใหม ขอมูลจํานวนครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก คนชรา คนพิการ โรค
เอดส ผูต ิดยาเสพติด คนไรความสามารถ สภาพแวดลอมตาง ๆ รวบรวมขอมูลแลว มาวิเคราะหประเมินและ
ดําเนินการจัดทําแผนมุงผลสัมฤทธิ์ โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชวี้ ัดวิธีการติดตามประเมินผล ประโยชนที่
อบต.ไดรับโดยรวม
(๓) พัฒนาบุคลากรอยางจริงจังโดยจัดโครงอบรมสัมมนาเชิญวิทยากรผูเชียวชาญที่มคี วามรู
ความสามารถ เพื่อมาใหความรู ณ ที่ทําการ อบต.อันตรา ตลอดจนสงบุคลากรเขารับการอบรมที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นและสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ นิดา
เปนตน

๓๑
(๔) กระตุน ประชาสัมพันธประชาชนเห็นประโยชนของการเขามารวมแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธปดประกาศ แจกแผนพับ วิทยุชุมชน ทางหอกระจายขาว จัดเวทีประชาคมขึ้น
ทุกหมูบา น โดยใชเวลาเย็น ซึง่ เปนเวลาที่ประชาชนวาง
๓.๒.๒ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม
(๑) กรณีเกิดพายุลมมรสุมพัดเขามาสูพื้นที่อบต.ทําใหนา้ํ ปาไหลหลากและดินโคลนถลม ถนน
ขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.อันตรา ไดรับความเดือดรอนบานเรือนถูก
น้ําทวม ประชาชนไมสามารถเดินทางไปพืน้ ที่ใกลเคียงได
(๑.๑) ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติใหมี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ แผนกอนเกิดภัย-แผนขณะเกิดภัย–แผนฟนฟู-ประสานแผนการใชจายเงินใหมี
ความคลองตัว ทันเหตุการณ ในการชวยเหลือประชาชน
(๑.๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่อยูเ วร ระวังเหตุ และรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนกรณีเกิด
เหตุการณ/ภัยพิบัติตางๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๑.๓) ประชาสัมพันธและเรงจัดการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ดินถลม
และคัดเลือกประชาชน ๒ คน /หมูบา น เพื่อปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตาม
สถานการณ ตรวจวัดระดับน้าํ ปริมาณฝน
(๑.๔) ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ จังหวัด และหนวยปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย อปท.ใกลเคียง รวมทั้งประสานกํานัน ผูใหญบาน เพื่อการแจงเตือนประชาชนไดทันทีเมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้น ทางหอกระจายขาวหรือไซเรนแบบมือหมุน ไดอยางทันที เมื่อคาดวาจะเกิดน้ําปาไหลหลาก เพื่อให
ประชาชนในหมูบานอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนทีก่ ําหนดไว เพื่อใหประชาชนความตระหนักสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดเมื่อเกิดเหตุการณขึ้น
(๒) กรณีบุคลากรขาดความรู/ทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา
(๒.๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิม่ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) รอยละ๒
ของจํานวนประชากร เพื่อเปนกําลังหลักในหมูบา น/ตําบล ในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนไดทันที เมือ่ มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นในพืน้ ที่
(๒.๒) พัฒนาเจาหนาที่โดยไปฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง และ ฝกปฏิบตั ิวิธีชวยเหลือ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ รวมทัง้ การตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัตติ างๆ
(๒.๓) ดําเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ทีก่ ระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการไว
แลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด

๓๒
๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
๔.๑. สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการติดตาม
ขอมูลขาวสาร เฝาระวัง ระวังภัย ลวงหนา กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธใหความรูป ระชาชน ทางแผนพับ วิทยุ
ทองถิน่ หอกระจายขาว รวมทัง้ ไซเรนแบบมือหมุน เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล และภัยตาง ๆทันการณ
๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด
(๑) การประสานงานภายในสํานักปลัด และทุกกอง ของ อบต.อันตรา โดยเฉพาะกองคลัง เพือ่
ประสานดานการเบิกจายคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน ตามแผนการใชจายเงินปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อใหการเบิกจายเงินชวยเหลือประชาชนทันทวงที รวมทั้งการตั้งงบประมาณตามโครงการฝกอบรม
ประชาชนตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การประสานงานภายนอก ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน อําเภอ
จังหวัด และ หนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกลเคียง การประสานกํานัน ผูใหญบา น รวมทั้ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการปองกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยตางๆ ตลอดจนแจงประชาชน
เขามารับการฝกอบรมเพื่อสามารถชวยเหลือตนเอง ในการดูแลรักษาชีวิตและทรัพยสนิ
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน และการรายงานตางๆ เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหคณะทํางานในการติดตามประเมินผลของสํานักปลัด ติดตาม
ประเมินผลแลว รายงานผลดําเนินการ ตอปลัด อบต.ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อปลัด อบต.อันตรา รายงาน
ในที่ประชุม อบต.เปนประจําทุกเดือน (ตามคําสัง่ ที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน อบต.อันตรา
กําหนด) รวมทั้ง จัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัด เสนอ นายก
อบต.อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส แลวนํารายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.อันตราตอไป

๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล
ตามบันทึกการประชุมของสํานักปลัด หรือ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผล
การควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดแก
นายโอภาส ชัยนาม
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปน หัวหนา
นายวิชยั งามขํา
บุคลากร ๖
เปน ผูชวย
นายมารุต สุดสงวน
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน ๖
เปน ผูช วย
ชื่อผูรายงาน นายเดชา โชคชวย……
ตําแหนง หัวหนาสํานัก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

๓๓
ชื่อหนวยงาน....สํานักปลัด...องคการบริหารสวนตําบลอันตรา…
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม

ก

(๑)
งวดวันที่ ๑ ตค. – ๒๙ ธค.๒๕๔๙
ในภารกิจ ๒ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรม การจัดทํา
แผนพัฒนา อบต. อันตรา
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณและการพัฒนา อบต.
เปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด
ครอบคลุมภารกิจอํานาจหนาที่และ
เปนไปตามความตองการของ
ประชาชน

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
( ๒ ))((2

ความเสี่ยง
(๑) ไมตรงตามความตองการของ
ประชาชน
(๒) โครงการเงินอุดหนุนกอสราง
ตลาดชุมชน ไมถูกตองตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
ปจจัยเสี่ยง
(๑) เจาหนาที่ไมมีความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผน
(๒) ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึง
ขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชน
ในการใชจายเงินงบประมาณ

แบบ ค.๒

การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)

(๑) คําสั่งแบงงานสํานักปลัด ที่
๑๑๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๙
(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ
อบรมสัมมนา เรื่องการเขียนแผน
การวิเคราะหแผน และการนําเสนอ
แผนทุกครั้งที่อบรม

สตง. เขาตรวจสอบทักทวงการ
จายเงินไมเขาหลักเกณฑที่จายได
เนื่องจาก
(๑) ไมเปนภารกิจของ อบต. เพราะ
การใชจายเงินงบประมาณไมไดเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยรวม
(๒) ไมมีการวิเคราะหประเมินขอมูล
วางแผนการใชจายเงินใหคุมคาตอ
การลงทุน และไมมีแผนการติดตาม
ประเมินผล
(๓) เปนการปฏิบัติที่ไมละเอียด
รอบคอบ และประมาทเลินเลอ
ทําใหราชการไดรับความเสียหาย
จึงใหนําเงินสงคืน อบต.

(๑) ตั้งกรรมการสอบสวน หา
ผูรับผิดชอบ นําเงินคืนคลังโดยเร็ว
(๒) ปรับปรุงแผนพัฒนา อบต.
ใหม ใหเปนแผนที่เปนความตองการ
ของประชาชน และเปนแผนที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวมรวม
ขอมูลทั่วไปใหม ขอมูลจํานวน
ครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก คนชรา
คนพิการ โรคเอดส ผูติด
ยาเสพติด คนไรความสามารถ
สภาพแวดลอมตาง ๆรวบรวมขอมูล
แลว มาวิเคราะหประเมินและ
ดําเนินการจัดทําแผนมุงผลสัมฤทธิ์
โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชี้วัด
วิธีการติดตามประเมินผล
ประโยชนที่ อบต.ไดรับโดยรวม

๓๔
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

แบบ ค.๒ (ตอ)
กิจกรรมการควบคุม

การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๓) พัฒนาบุคลากรอยางจริงจังโดย
จัดโครงอบรมสัมมนาเชิญ
วิทยากรผูเชียวชาญที่มีความรู
ความสามารถ มาใหความรู
ณ.ที่ทําการ อบต. ตลอดจนสง
บุคลากรเขารับการอบรม ที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น และ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และ นิดา เปนตน
(๔) กระตุนประชาสัมพันธ
ประชาชนเห็นประโยชนของการเขา
มารวมแสดงความคิดเห็น พัฒนา
ชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธ ปด
ประกาศ แจกแผนพับ วิทยุชุมชน
และทางหอกระจายขาว จัดเวที
ประชาคมขึ้นทุกหมูบาน โดยใชเวลา
เย็น ซึ่งเปนเวลาที่ประชาชนวาง

๓๕
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

แบบ ค.๒ (ตอ)
กิจกรรมการควบคุม

การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๕) ตั้งคณะทํางานพิจารณาการ
อนุมัติโครงการขอรับเงินอุดหนุน
พิจารณาในระเบียบ และความคุมคา
สมประโยชนของโครงการกอนอนุมัติ
โครงการ โดยใหคณะทํางานลงไป
สํารวจขอมูล เชน หนังสือแสดง
ความจํานงของชาวบาน/ รายงาน
การประชุมของชุมชน นํามา
วิเคราะหพิจารณาจากขอมูลของ
อบต. ที่มีอยูแลว วิเคราะห
ประโยชนที่ อบต.และประชาชน
ไดรับ โดยกําหนด เปาหมาย
เกณฑชี้วัด และวิธีการติดตาม
ประเมินผล ชัดเจน จึงอนุมัติ
โครงการ

๓๖
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
( ๒ ))((2

๒. กิจกรรม การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค เพื่อใหแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติ และภัยตาง ๆมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติ
ไดจริง ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที การปฏิบัติภารกิจปองกัน
บรรเทาภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย

ความเสี่ยง
ดินโคลนถลม การคมนาคมถูก
ตัดขาด ไมสามารถเดินทางปฏิบัติ
ภารกิจ และประชาชนไดรับความ
เดือดรอน
ปจจัยเสี่ยง
ชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขาทําให
เกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมเขามาสูพื้นที่ถนนขาด สะพาน
ขาด การคมนาคมถูกตัดขาด

แบบ ค.๒ (ตอ)
กิจกรรมการควบคุม

การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)
(๑) คําสั่งแบงงานสํานักปลัด ที่
๑๑๙/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๙
(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ
อบรมสัมมนา เรื่องการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(๓) ประชาสัมพันธ เตือนภัย ใน
วิทยุทองถิ่น และหอกระจายขาว
(๔) จัดเวรยาม เฝาระวังภัย และแจง
เตือนภัย

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙
เกิดพายุทุเรียน น้ําทวม การ
คมนาคมถูกตัดขาด และมีหลาย
พื้นที่ ที่อาจจะมีดินโคลนถลม

การปรับปรุงการควบคุม
( ๕)
(๑) กรณีเกิดพายุลมมรสุม
(๑.๑) ปรับปรุงแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให มีความ
ชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติ ใหมี
ความรัดกุมและมีประสิทธิภาพ จัด
แผนการปฏิบัติใหชัดเจน แผนกอน
เกิดภัย แผนขณะเกิดภัย แผนฟนฟู
รวมทั้งการประสานแผน การใช
จายเงินใหมีความคลองตัว รวดเร็ว
ในการชวยเหลือประชาชน
(๑.๒) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
อยูเวร ระวังเหตุ รับเรื่องรองทุกข
จากประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ/
ภัยพิบัติตางๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๑.๓) ประสานหนวยปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยของอําเภอ
จังหวัด และ ของ อปท. ใกลเคียง
รวมทั้งประสานกํานัน ผูใหญบาน
เพื่อการแจงเตือนประชาชนได
ทันทีเมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้น

๓๗
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

แบบ ค.๒. (ตอ)
กิจกรรมการควบคุม

การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๑.๔) ประชาสัมพันธและเรง
จัดการฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม
และคัดเลือกประชาชน ๒ คน/
หมูบาน เพื่อปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร
แจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตาม
สถานการณ การตรวจวัดระดับน้ํา
ปริมาณฝนเตือนภัยหรือไซเรนแบบ
มือหมุน ไดอยางทันที เมื่อคาดวา
จะเกิดน้ําปาไหลทวม
(๒) กรณีบุคลากรขาดความรู/
ทักษะในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ ทําให
ชวยเหลือประชาชนลาชา
(๒.๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรม
เพิ่มสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร) รอยละ ๒ ของ
จํานวนประชากร

๓๘
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

แบบ ค.๒. (ตอ)

การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
เพื่อเปนกําลังหลักในหมูบาน /ตําบล
ในการปฏิบัติชวยเหลือประชาชนได
ทันที เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นใน
พื้นที่
(๒.๒) พัฒนาเจาหนาทีโ่ ดยสงไป
ฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนือ่ ง
และฝกปฏิบัติวิธีชวยเหลือประชาชน
เพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ
รวมทั้งการตัดสินใจในกรณีเกิดภัย
พิบัติ
(๒.๓) ดําเนินการตามมาตรการ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ของกระทรวงมหาดไทยไดสั่งการไว
แลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย ขณะ
เกิดภัยและภายหลังการเกิดภัย

ชื่อผูรายงาน...... นายเดชา โชคชวย ......
ตําแหนง....หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙

๓๙

แบบ ค.๓

ชื่อหนวยงาน.....สํานักปลัด........องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.......
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของการควบคุม
งวดวันที่ ๑ ตค.๔๙ – ๑๔ มีค ๕๐
กิจกรรม การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค เพื่อใหแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติ และภัยตาง ๆมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติไดจริง
ชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที
การปฏิบัติภารกิจปองกันบรรเทาภัย
สัมฤทธิผลตามเปาหมาย

จุจุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
ความเสี่ยง
(๑) น้ําทวมไหลแรง ประชาชน
เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร
(๒) อบต. เงินสํารองจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ไมเพียงพอ

ปจจัยเสี่ยง
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน
(๒) อบต. ตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไวไมเพียงพอ และเปนระยะตน
ปงบประมาณ จึงไมอาจโอนเงิน
สวนใดสวนหนึ่งมาเพิ่มจายได

แผนการปรับปรุง

กําหนดเสร็จ
๑๕ วัน

(๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจความ
๑๕ มีค. ๒๕๕๐
เสียหาย ประชาชนเสียชีวิตกี่คน สูญ
หายกี่คน อยูในพื้นที่ตัดขาดอดยากกี่
คน และในพื้นที่ ที่สามารถ
ติดตอสื่อสารไดกี่คน เพื่อสํารวจ
วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด
- ชวยทําศพ ซอมแซมบาน
ประชาชน นําไปซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง
คาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ
เบี้ยเลี้ยง อปพร.
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่องเขาสภา
ขอจายขาดเงินสะสม

ผูรับผิดชอบ
- ปลัด อบต.

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล พบวา
- หัวหนาสํานัก
- กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
ปลัด
อบต.อันตรา มีการควบคุมที่
- เจาหนาที่
เพียงพอแลว ไมมีจุดออนหรือ
วิเคราะหนโยบาย ความเสี่ยง
และแผน
แต กิจกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พบ
จุดออน ผลดําเนินการติดตาม
ระบบควบคุมภายใน ปรากฎวา
- มีราษฎรเสียชีวิต ๓ คน
- บานเรือนประชาชเสียหาย
จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน
- ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปชวยเหลือประชาชน ๕๐ คน
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
เจาหนาที่ และอปพร.
จํานวน ๕๐ คน

๔๐
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุจุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

แบบ ค.๓. (ตอ)

แผนการปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

(๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเนือ่ งจากเงินสะสม
ของ อบต. มีไมเพียงพอ
(๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
แสดงเหตุผลและความจําเปน
รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจความ
เสียหาย ในการซอมแซมบานพัก
และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแก
ผูประสบภัย ในวงเงิน
๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๓.๒) ในระยะพื้นฟู จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับ
เปนคาใชจายในการสรางที่พักให
ประชาชน จํานวน ๑๐ หลังคาเรือน
ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผูรับผิดชอบ

การติดตามประเมินผล
นําเสนอ นายกฯ ขอรับการ
สนับสนุน
(๑) คาซอมแซมบานพักคา
สรางที่อยูชั่วคราวขอรับการ
สนับสนุน จากกรมปองกันฯ
จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ขอรับเงินอุดหนุน จาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนคาใชจายในการสรางที่พัก
ใหประชาชน จํานวน ๑๐
หลังคาเรือน ในวงเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ชื่อผูรายงาน... นายเดชา โชคชวย......
ตําแหนง...หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๕)

๑.๒. กองคลัง
- แบบ ค.๑
- แบบ ค.๒
- แบบ ค.๓

๔๑
( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ขอ ๕ ของปงบประมาณ ๒๕๕๐ )
( ระดับหนวยงานยอย )
แบบ ค.๑
ชื่อหนวยงาน.....กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
รายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕
งวด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ )

---------------------------------------------------ขอมูลทัว่ ไป
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนหนวยงานยอยหรือสวนงานยอยขององคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตราเปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจอํานาจหนาที่ดานการเงิน การบัญชี การ
พัสดุและงานอื่นๆ ตามโครงสรางและคําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลอันตราและปฏิบัติตามนโยบาย
ของ นายก อบต.อันตรา ในฐานะผูบริหารสูงสุด
กองคลัง อบต.อันตรา มีบุคลากรทัง้ สิ้น ๑๘ คน คือ นางสาวสุดใจ แสนสวย นักบริหารการเงิน ๗ ดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการกอง มีพนักงานเจาหนาที่ ๑๗ คน ปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งแบงงานที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๔๙ แบงโครงสรางและการปฏิบัติงานออกเปน ๕ ฝาย ดังตอไปนี้
๑. ฝายการเงิน มีบุคลากรจํานวน ๓ คน
๒. ฝายการบัญชี มีบุคลากรจํานวน ๒ คน
๓. ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีบุคลากรจํานวน ๒ คน
๔. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีบุคลากรจํานวน ๙ คน
๕. ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ มีบุคลากรจํานวน ๒ คน
ตามทีน่ ายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และมีหนังสือแจงใหทกุ สํานัก/กอง ของ อบต. จัดวางระบบควบคุมภายใน ในหนวยงาน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเสร็จแลว ใหรายงานผลความคืบหนาโดยจัดสงแบบ ค.๑ และ แบบ ค.๒ ( ตามระเบียบฯ
คตง. ขอ ๕) ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๙ และจัดทําแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตาม แบบ ค. ๓ (ตามระเบียบฯ คตง.ขอ ๕)
รายงานไปใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบต. จะไดประเมินสรุปรวบรวมระบบ
ควบคุมภายในรายงาน สตง. และผูกํากับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๐ นั้น

๔๒
กองคลัง จึงขอเสนอรายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน การปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน ที่จัดวางระบบควบคุมภายในขึ้นมาใหม (ตามระเบียบฯ คตง.ขอ ๕) ดังตอไปนี้
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สาํ คัญในระดับหนวยงานยอย
๑.๑ สรุปภารกิจ กองคลังตามคําสั่งแบงงานที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีภารกิจ
โดยสรุปดังนี้
(๑) การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําสงเงิน
(๒) การจัดทําบัญชีและการจัดทําทะเบียนตางๆ รวมทัง้ การจัดทํารายงานสถานะทางการเงิน
ประจําวัน รายงานงบการเงินประจําเดือนและรายงานฐานะการเงินประจําป
(๓) งานเกีย่ วกับการพัสดุ งานทะเบียนทรัพยสนิ และงานควบคุมดูแลรักษาทรัพยสนิ
(๔) งานเรงรัดจัดเก็บรายได งานทะเบียนคุมลูกหนี้ ตลอดจนการพัฒนาและจัดเก็บรายได
(๕) งานตรวจสอบอนุมัติฎีกา งานการควบคุมงบประมาณในฐานะหนวยงานผูเบิก การตัดยอดเงิน
งบประมาณตรวจรับรองยอดเงินงบประมาณกอนวางฎีกาเบิกจายเงิน
๑.๒ วัตถุประสงค เพื่อใหบรรลุ ภารกิจในการปฏิบัติงาน ดังกลาวขางตน ดังนี้
(๑) เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน นําจํานวนเงินที่ไดรับในทุก
ครั้งสงลงบัญชีครบถวน และนําเงินฝากธนาคารทุกวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงินการเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ ๒๕๔๘
(๒) เพื่อใหการบันทึกบัญชี ทัง้ ดานรายรับรายจายถูกตองครบถวน รายงานทางการเงินถูกตองเปน
ปจจุบัน เชน รายงานสถานะการเงินประจําวัน รายงานงบการเงินประจําเดือน รายงานงบการเงินประจําป เพื่อ
ผูบริหารไดทราบสถานะการคลังที่ถกู ตองเปนปจจุบนั และเพื่อเปนขอมูลหลัก ใหผูบริหารพิจารณาตัดสินใจบริหาร
กิจการโครงการตางๆ ไดอยางไมผิดพลาด เพราะผูบริหารไดทราบสถานะการคลังอยางถูกตอง
(๓) เพื่อใหการบริหารงานพัสดุสอดคลองของแผนการใชจายเงิน กับ แผนการจัดซื้อจัดจาง
มีการจัดทําทะเบียนควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิน การควบคุมการรับ-จายวัสดุครุภัณฑการดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ
และการตรวจสอบพัสดุประจําป เปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของ
(๔) เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บรายได มีวิธีการและหลักเกณฑการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามแผนที่ภาษี ถูกตองครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นําเงินรายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชีครบถวน เรงรัดจัด เก็บ
รายไดและจัดเก็บลูกหนี้คางชําระไดครบถวน ไมมีลกู หนีค้ างนานสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ๑๕% ตามเปาหมาย
ตามนโยบายของ นายก อบต.
(๕) เพื่อใหมกี ารตรวจสอบอนุมตั ิฎีกาเบิกจายเงิน และการควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณ ใน
ฐานะหนวยงานผูเบิก (วางฎีกา) ปองกันการเบิกจายที่ผิดระเบียบ กฎหมาย และปองกันไมใหมีการจายเงินเกิน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ และปองกันการเบิกจายผิดแผนงาน/โครงการ

๔๓
๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงายยอย
๒.๑. สภาพแวดลอมภายใน
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของกองคลัง ทัว่ ไป เชน บรรยากาศ สถานที่ ของการทํางาน ฯลฯ ซึง่ ได
วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจาก (๑) ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน (๒) คําสั่งแบงงาน
(๓) ประสิทธิภาพของบุคลากร และ (๔) จริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของเจาหนาที่ ที่มีผลกระทบ
ตอการควบคุม ดังนี้
๒.๑.๑ ภารกิจงานประจํา ตามคําสัง่ แบงงาน ของกองคลัง ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม
๒๕๔๙ แบงภารกิจออกเปน ๕ ฝาย โดยประเมิน“ภารกิจงานประจํา” การควบคุมภายในจากงานประจําในแตละ
ฝาย ดังตอไปนี้
(๑) ฝายการเงิน ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจทั้งสิน้ ๑๖ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุม
ภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา
มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๒) ฝายบัญชี ตามคําสัง่ แบงงาน มีภารกิจทั้งสิน้ ๘ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มี
อยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบความเสีย่ ง
(๓) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ภารกิจตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจทัง้ สิ้น ๙ ขอ เมื่อสํารวจ
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา
ในภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๔) ฝายทะเบียบทรัพยสนิ และพัสดุ ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจทั้งสิน้ ๖ ขอ เมื่อสํารวจประเมิน
ระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา ใน
ภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ีความเพียงพอไมพบความเสีย่ ง
(๕) ฝายตรวจสอบอนุมัตฏิ ีกาและควบคุมงบประมาณ ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจทัง้ สิน้ ๕ ขอ
เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในทีม่ ีอยูเดิม ปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน
ในภารกิจแตละขอ พบวา ในภารกิจงานประจํา มีระบบการควบคุมภายในทีม่ ีความเพียงพอไมพบความเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๑.๑ ภารกิจงานประจํา วิเคราะหความเพียงพอของการ
ควบคุมจาก “ภารกิจงานประจํา” ตามคําสั่งแบงงานทัง้ ๕ ฝาย มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบ
จุดออนหรือ ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ
๒.๑.๒ คําสั่งแบงงาน คําสั่งแบงงานของกองคลัง ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ มี
บุคลากรทัง้ สิน้ ๑๘ คน ประกอบดวย นางสาวสุดใจ แสนสวย นักบริหารการคลัง ๗ ผูอํานวยการกองคลัง มี
พนักงานเจาหนาที่ทงั้ สิ้น ๑๗ คน แบงออกเปน ๕ ฝาย ดังตอไปนี้

๔๔
(๑) ฝายการเงิน มีขาราชการ จํานวน ๓ คน คือ นางศรีสุข บุญมี นักบริหารการคลัง ๖ เปน
หัวหนา โดยมี นางแชม ใจนอย เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕ และ นางสาวบานชืน่ แกนจันทร เจาหนาที่
การเงินและบัญชี ๒ เปนผูชว ย
(๒) ฝายบัญชี มีขา ราชการ จํานวน ๒ คน คือ นางแชม ใจนอย เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี ๕ เปนหัวหนา โดยมี นายเสรี อินคํา เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี ๒ เปนผูชว ย
(๓) ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีขาราชการ จํานวน ๒ คน คือ น.ส.ดวงเดือน มีทรัพย
เจาหนาทีพ่ ัสดุ ๓ เปนหัวหนา โดยมี นายสนัน่ มากหลาย พนักงานจาง เปนผูชวย
(๔) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีขาราชการและพนักงานจาง จํานวน ๙ คน คือ นายอาวุธ
พูดนอย เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๕ เปนหัวหนา โดยมี นายภากร ซอนงาม เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๓ นางสาววิภา
คําสี เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๒ , นางแจมจันทร พุมศรี เจาหนาที่จดั เก็บรายได ๑, นายฉะออน มากเกิน เจาหนาที่
จัดเก็บรายได ๑, นายยุทธ คงมิ่ง เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายวีระ จันทรแรม เจาหนาที่จดั เก็บรายได ๑ เปน
ผูชวย และ นายแสง มวงศรี พนักงานจดมาตรวัดน้ํา นายกมล คุมแสง พนักงานจดมาตรวัดน้ํา เปนเจาหนาที่จด
มาตรวัดน้าํ
(๕) ฝายตรวจอนุมัติฎกี าและควบคุมงบประมาณ มีขาราชการ ๒ คน คือ น.ส.สุดใจ แสนสวย
ผอ.กองคลัง เปนหัวหนา นางสาวราตรี หอมหวาน เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๓ เปนผูชวย
การประเมินความเสี่ยง ตาม ขอ ๒.๑.๒ คําสั่งแบงงาน การปฏิบัติงานดานการรับเงิน – การ
นําสงเงิน คนพบวา มีจุดออน คือ นางแชม ใจนอย เจาหนาที่การเงินและบัญชี 5 ปฏิบัติหนาที่ ทัง้ เจาหนาที่
การเงิน และเจาหนาที่บัญชี เนื่องจากกองคลัง มีปญหาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงินการคลัง
ซึ่งเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก “ คําสั่งแบงงาน ” เปนจุดออนดานการเงิน ของระบบการควบคุมใน ในเรื่องการ
แบงแยกหนาที่การทํางาน งานสําคัญๆ ตองแบงแยกหนาที่ใหรับผิด ชอบหลายๆคน กรณีใหคนเดียวทํา จะทําให
เกิด”ความเสี่ยง” เชน รับเงินรับเงิน ๑๐,๐๐๐บาท อาจนําสงลงบัญชีเพียง ๑,๐๐๐ บาท เปนตน
๒.๑.๓ ประสิทธิภาพของบุคลากร บุคลากรของผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีที่มีความรอบรู
ระเบียบการเงิน การคลัง และมีความรูความสามารถในการบันทึกบัญชีไดถูกตองลงตัว มี ๒ คน คือ นางสาวศรีสุข
บุญมี หัวหนาฝายการเงิน และนางแชม ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี แตเนื่องจากนางสาวศรีสุขฯ มีสุขภาพไมสมบูรณ
มีโรคประจําตัวเจ็บปวยพักรักษาตัวบอยมาก กองคลัง เกรงจะเกิดความเสียหายจึงไดมีคําสั่งแตงตั้งให นางแชม
ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี มาชวยปฏิบัติงานดานการเงิน สวนฝายบัญชี มีนายเสรี อินคํา เปนพนักงานที่บรรจุใหม
ไมไดรับการศึกษาดานการเงินและบัญชี โดยตรง จบการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ จึงขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องการเงินการบัญชี และไมมีประสบการณในงานดานการเงินและบัญชีมากอน จึงยังไมสามารถบันทึกบัญชีได
ทําให นางแชม ใจนอย ตองรับภาระปฏิบัติงานทัง้ ดานการเงิน และบันทึกบัญชี ดวย

๔๕
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๑.๓ ประสิทธิภาพของบุคลากร ดานประสิทธิภาพของ
บุคลากร คนพบวา นายเสรี อินคํา เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ เปนพนักงานทีบ่ รรจุใหม ขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องการเงินการบัญชี ไมมีประสบการณในงานดานการเงินและบัญชีมากอน การปฏิบัติงาน “ดานการบันทึก
บัญชี” ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ บันทึกบัญชี ทําใหตองใชบคุ คลคนเดียวทําหนาทีท่ งั้ ดานการเงินและบันทึก
บัญชี ซึ่งเปนจุดออนดานประสิทธิของบุคลากร ดังนั้นตองพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูความสามารถดานการเงิน
การคลัง โดยเฉพาะการบันทึกบัญชี ที่เปนงานหลักขององคกรโดยดวน
๒.๑.๔ จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่
ผูบริหารสูงสุดหรือนายก อบต. อันตรา เปนผูนาํ ที่ดี เปนแบบอยางที่ดีของขาราชการทัง้ ใน อบต.
และตอประชาชนในชุมชน เปนผูมีความซือ่ สัตยสุจริต อบต.อันตรา จึงไดรับรางวัล ธรรมาธิบาล ติดตอกันมาเปน
เวลา ๒ป นายก อบต.อันตรา ใหความสําคัญในเรื่องความมีจริยธรรม และความซื่อสัตย จึงไดมีโครงการใหบุคลากร
ของ อบต. อบรมเขา - วัดฟงธรรม ฝกปฏิบัติวิปสสนา ปฏิบัติธรรม วัตถุประสงค เพื่ออบรมปมนิสัยใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนผูที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย โดยประสงคใหเจาหนาที่ นําหลักธรรมมาปรับใชกบั การปฏิบัติราชการ
ใน อบต. ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยเหตุผลดังกลาว การปฏิบัติงานบุคลากรของอบต.อันตรา ทุก
ตําแหนง จะถอยทีถอยอาศัยชวยเหลืองานซึ่งกันและกัน เนื่องจากทองที่ในเขต อบต. อันตรา เปนสถานที่ทองเทีย่ ว
ที่ไดรับการนิยมจากนักทองเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ จึงมีการจัดเก็บรายไดจากตลาดสด ที่จอดรถยนต
รานคา รานอาหาร โรงแรมที่พกั รีสอรท และ Home Stay มาก และ ไมเคยเกิดกรณีเจาหนาที่จดั เก็บรายได ยักยอก
เงินหรือนําเงินไปหมุนใชเปนประโยชนสว นตัวแตอยางใด
การประเมินความเสีย่ ง ตามขอ ๒.๑.๔ จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่
เมื่อไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบตั ิหนาที่ใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ โดยประหยัด คุมประโยชน และปองกันการทุจริต ในดานการจัดเก็บรายได คนพบวา
มีระบบการควบคุมภายในทีไ่ มเพียงพอ เปนจุดออนจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได เนื่องจากเจาหนาทีไ่ ม
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กลาวคือ
- ไมมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่จัดเก็บรายได นําสมุดใบเสร็จเก็บไวที่ตัวไมสง ให
เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษา ไวตามระเบียบฯ
- ไมมีทะเบียนคุมลูกหนี้
- ไมมีแผนการพัฒนาจัดเก็บรายไดและปฏิทินการจัดเก็บรายไดเพื่อตรวจสอบควบคุม
- ไมมีแผนที่ภาษี
การไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนพฤติกรรม ดานจริยธรรมของ
พนักงานเจาหนาที่ แมนปจจุบันยังไมเกิดความเสียหาย แตทาํ ใหเกิดชองวาง นําไปสูความเสียหาย รัว่ ไหล งายตอ
การทุจริต และหากเกิดความเสียหาย ทําใหราชการไดรับความเสียหายเปนเรื่อง “ละเมิด” ทีต่ องชดใชใหแกทาง
ราชการ ซึง่ เปนจุดออนดานจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ที่ตอ งวางแผนการปรับปรุง

๔๖
๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก
สภาพแวดลอมภายนอกทีม่ ผี ลกระทบตอการควบคุม ไดวิเคราะหประเมินจาก (๑) สถานที่ตั้ง
(๒) ภัยธรรมชาติ สาธารณะภัย และภัยจากการกอการราย และ (๓) ระเบียบกฎหมายใหม ทีท่ ําเปนปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติหนาทีต่ ามภารกิจ ดังนี้
๒.๒.๑ สถานที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ตั้งอยูในเขตอําเภอสอง จังหวัดพัฒนา
ทิศเหนือ เปนปาเขาอุดมสมบูรณ มีธารน้ํา แกง โขดหิน และน้ําตก เปนทีน่ ิยมทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว สําหรับ ทิศ
ตะวันออก เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง และหินปะการังสวยงาม เปนทีน่ ิยมของนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ สําหรับ ทิศใตและทิศตะวันตก เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา ที่มภี ัยจากการกอการราย มีหมูบ านที่
อยูในเขต อบต.อันตรา ๕ หมูบาน ในเขต อบต.อันตรา ไมมธี นาคาร กองคลัง อบต.อันตรา จึงตองไปรับเงินและ
นําสงเงินที่ธนาคารในเขต อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา ซึง่ มีธนาคารและใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
เสนทางเปนเนินเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง สองขางทางเปนปาเขา ใชเวลาเดินทางประมาณ ๖๐
นาที ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ ๑.๔๕ ชั่วโมง
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.2.1 สถานที่ตั้ง จากสภาพแวดลอมภายนอกความเสี่ยงจาก
“สถานที่ตั้ง” การเดินทาง ไปรับเงิน นําสงเงินทีธ่ นาคาร จํานวนเงินทีน่ ําสงมีจํานวนมาก เสนทางเปนปาเขา
ระยะทางหางไกล อาจถูกดักปลนกลางทาง
๒.๒.๒ ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ สาธารณะภัย และภัยจากการกอการราย
(๑) ภัยธรรมชาติ ดานทิศตะวันออก องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะ
แกง หินปะการังสวยงาม เปนทีน่ ิยมของนักทองเทีย่ วทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๖
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกิดภัยคลื่นยักษ “สินามิ” มีผูเสียชีวิตประมาณ ๕,๐๐๐ คน ทรัพยสิน ของเอกชน โรงแรม
รานคา ทรัพยสินของทางราชการ โรงเรียน เสียหาย มูลคาหลายลานบาท สงผลกระทบตอ อบต. ทําให ไมสามารถ
จัดเก็บรายไดตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจาก นักทองเที่ยวไมมาทองเที่ยว กลัวอันตราย ประชาชนผูประกอบการ
กลายเปนผูลม ละลาย เนื่องจากทรัพยสนิ สูญหายไปกับคลื่นยักษ
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ ๒.๒.๒ (๑) จากภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ “สินามิ” ทําให
ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย เพราะรายไดจากการทองเที่ยวลดหายไป และสถานทีพ่ ักผอนตาก
อากาศ โรงแรมที่พกั รีสอรท Home Stay และรานคา รานอาหาร พังทลาย ศูนยหายไปกับคลื่นยักษ ประชาชน
วางงาน ยากจน เปนภาระที่ อบต.ตองใหความชวยเหลือ ฉะนั้น ในดานการจัดเก็บรายได กองคลังตองขอทําความ
ตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บรายได จากผูป ระสบภัยคลื่นยักษ
“สินามิ”
(๒) ภัยจากการกอการราย เนื่องจาก อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนจังหวัดทองเที่ยว ที่
นักทองเที่ยวนิยมมาทองเทีย่ วมาก สนามบินอยูในเขตอําเภอเมือง การคมนาคมจากสนามบินถึงอําเภอสอง
ประมาณ๖๐ กิโลเมตร แตเนื่องจากอําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนจังหวัดที่อยูใกลกับจังหวัดธาราที่มีภยั จาก
การกอการราย อําเภอสอง เปนแหลงทองเทีย่ วติดอันดับโลก ผูกอการรายจึงมีความพยายามทีจ่ ะทําลายความ

๔๗
นาเชื่อถือของประเทศไทย เพื่อทําลายการพัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวัด อันจะมีผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ภัยการกอการราย ไดสงผลตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงาน
เจาหนาที่ของ อบต.อันตรา มาก เพราะ
(๒.๑) ไมมีหลักประกันในชีวิตและทรัพยสนิ ของขาราชการพนักงานเจาหนาที่
ทั้งฝายประจํา และ ฝายการเมือง ในการเดินทางปฏิบัตหิ นาที่ประจําวัน
(๒.๒) ไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ
ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ที่อยูในสถานการณปกติ
การประเมินความเสีย่ ง ตามขอ ๒.๒.๒ (๒) จากภัยจากการกอการราย เปนจุดออนตอ
ขวัญกําลังใจตอขาราชการพนักงานเจาหนาที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงและไมมหี ลักประกันในชีวิตและทรัพยสิน
การไมมีขอยกเวนพิเศษทัง้ ที่อยูในพืน้ อันตราย
๒.๒.๓ ระเบียบกฎหมายใหม ระเบียบกฎหมายใหมที่ออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาที่คอื ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบวิธกี ารบันทึก
บัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร และระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction เนื่องจาก
เจาหนาที่ไมเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบตั ิตามระเบียบ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมได
การประเมินความเสีย่ ง ตามขอ ๒.๒.๓ จากระเบียบกฎหมายใหม คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบวิธกี ารบันทึกบัญชีกอนเขาสูระบบการ
ลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร และ ระเบียบการจัดซือ้ จางในระบบ E–Auction เนื่องจากเจาหนาที่ไมเขาใจไมมี
ประสบการณในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได

๓. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม
๓.๑ ความเสีย่ งที่มีนัยสําคัญ
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ ประเมินจาก ภารกิจงานประจํา สภาพแวดลอมภายใน และ
สภาพแวดลอมภายนอก
ที่มีผลกระทบทําใหไมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน แลวนํา” ความเสีย่ ง “ ที่คนพบ มา “บริหารความเสี่ยง” โดยกําหนดกิจกรรมขึน้ มาควบคุม เพื่อให
การปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

๔๘
๓.๑.๑ ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ ประเมินจาก “ภารกิจงานประจํา” ตามคําสั่งแบงงาน ของกองคลัง
ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอไมพบจุดออน ไมพบ
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ
๓.๑.๒ ความเสี่ยงที่มนี ัยสําคัญ การประเมินจาก สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม
ภายนอก ดังกลาวขางตน มีความเสี่ยง มีจุดออน เปนความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ ๔ กิจกรรม ดังนี้
(๑) “กิจกรรมดานการรับเงินและการนําสงเงิน” เกิดจาก
(๑.๑) เปนความเสีย่ งที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ของระบบการควบคุมใน ในเรื่อง
การแบงแยกหนาที่การทํางานจากคําสัง่ แบงงาน ที่ใหบุคคลคนเดียวทํางานสําคัญ ๆ ตั้งแตตน จนจบกระบวนงาน
ในกรณีนี้ นางแชม ใจนอย อาจยักยอกเงินไปใชเพื่อประโยชนสว นตัว
(๑.๒) เปนความเสีย่ งที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” คือ สถานที่ตั้ง การเดินทาง
ไปรับเงิน นําสงเงินทีธ่ นาคาร ซึ่งเงินที่นาํ สงมีจํานวนมาก เสนทางเปนปาเขา ระยะทางหางไกล อาจถูกดักปลน
กลางทาง
ประเด็นความเสี่ยง ทัง้ ๒ กรณี คือ คําสั่งแบงงาน และ สถานที่ตั้ง เปนจุดออน ของ
“ กิจกรรมดานการรับเงินและการนําสงเงิน”
(๒) “กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได”เปนความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ “สินามิ”
ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย
(๓)“กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่พเิ ศษ” เปนความเสี่ยงจากภัยการ
กอการราย เปนจุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ เนื่องจากไมมหี ลักประกันในชีวิตและ
ทรัพยสนิ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทัง้ ที่อยูในพื้นที่อันตราย ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมควบคุม
(๔)“กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร” เปนความเสี่ยงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ
บุคลากร ดังนี้
(๔.๑) ความเสีย่ ง ดานประสิทธิภาพบุคลากร อบต. อันตรา ขาดเจาหนาที่ผูทมี่ ีความรู
ความสามารถดานการเงิน การบัญชี โดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญชี”
(๔.๒) ความเสี่ยง จากเจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
(๔.๓) ความเสี่ยง จากการขาดเจาหนาที่ ทีม่ ีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติการจัดซื้อจาง
ตามระบบ E – Auction
ประเด็นความเสี่ยง ทั้ง ๓ กรณี ขางตน เปนจุดออนเปนความเสี่ยงดานประสิทธิภาพและ
จริยธรรมของบุคลากร เนือ่ งจากเจาหนาที่ขาดความรูค วามเขาใจ ไมมีประสบการณในการทํางานจึงไมสามารถ
ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย ฯ ใหบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุมได ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมควบคุม คือ
“กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร” เพื่ออบรมพัฒนาสงเสริมใหความรู การศึกษาดูงานรวมทั้งการฝกปฏิบตั ิ
ธรรม เขาวัดฟงธรรมตามโครงการของนายก อบต.

๔๙
๓.๒ กิจกรรมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง “คนพบ” ความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ ตามขอ ๓.๑.๒ จํานวน ๔ กิจกรรม ซึ่ง
ตองกําหนดแผนการปรับปรุง หรือ “บริหารความเสี่ยง” โดยกําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
๓.๒.๑ กิจกรรมการควบคุมดานการรับเงินและการนําสงเงิน
(๑) กรณีเจาหนาทีย่ ักยอกเงิน
(๑.๑) ออกคําสัง่ พิจารณาลงโทษทางวินัยผูก ระทําความผิดและผูเกี่ยวของ โดยเร็ว และ
ดําเนินการทางวินัย ทางแพง ทางอาญา รีบนําเงินสวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป
(๑.๒ ) แบงแยกหนาที่ใหเจาหนาที่รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆ
เดียวทํางานดานการเงินทุกเรื่อง จนหมดสิน้ กระบวนการ และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ของขอมูลตัวเลข สามารถ
สอบทาน/ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ระหวางดานการเงินและการบันทึกบัญชีได
(๒) กรณีปลนกลางทาง
เสนอขอปญหาและความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงินที่
ธนาคาร โดยเสนอผูบริหารทองถิน่ ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจรวมเดินทางควบคุมเงิน และขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัล
ใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่รวมเดินทางควบคุมเงินในแตละครั้ง
๓.๒.๒ กิจกรรมการควบคุมดานการจัดเก็บรายได
ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ “สินามิ” ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม
เปาหมาย กําหนดกิจกรรมการควบคุม โดย
(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม
จัดเก็บรายได จากผูสบประสบภัยคลื่นยักษ “สินามิ”
(๒) ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธ
ถึงความปลอดภัย และเครื่องเตือนภัย ที่ อบต. กําลังดําเนินการติดตั้ง
๓.๒.๓ กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่พเิ ศษ เปนเรื่อง
ขวัญกําลังใจ ซึ่งมีความละเอียดออน และเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตองกําหนดแผนการควบคุม ดังนี้
(๑) ใหพนักงานเจาหนาที่และพนักงานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครใจทีจ่ ะ
ทํางานในพื้นที่ ผูไมมีความสมัครใจใหโอนยายไปดํารงตําแหนงที่อนื่ ได
(๒) ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ในพื้นทีพ
่ ิเศษที่มีปญหาการกอการราย คือ
(๒.๑) ขอยกเวน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอตกลงมี
วงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนาํ ไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถานี
ตํารวจที่ใกลทสี่ ุดและใหนําฝากธนาคารทุกเดือน ทัง้ นี้ใหปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๕๐
(๒.๒ ) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction การจัดซือ้ จัดจาง
ไมตองนําระบบ E – Auction มาใชบงั คับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ
ที่ใชอยูในปจจุบัน ตอไป ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูว าราชการจังหวัดดําเนินการตามสถานการณ
และความเหมาะสม
(๓)ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ขอมีเงินเพิม่ พิเศษ สําหรับเจาหนาที่และ
พนักงานประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๔) เสนอขอใหทางราชการมีเงินประกันชีวิตพิเศษ กรณีถงึ แกชวี ิตหรือพิการทุพลภาพ
ในขณะปฏิบตั ิราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี การไปรับเงิน-สงเงิน ขณะประชุมกับชาวบาน หรือ
ขณะสูรบกับผูกอการราย ฯลฯ เพื่อเปนทุนพิเศษในการเลี้ยงดู บิดามารดา ภรรยา และบุตร ไมหว งหนา
พะวงหลัง ซึ่งเปนขวัญกําลังใจทําใหพนักงานเจาหนาที่มกี ําลังใจทีจ่ ะปฏิบัติภารกิจราชการ ใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุผลในการตอสูชว งชิงประชาชนและเอาชนะผูกอการราย แมเสียชีวติ ก็เปนการ
รับใชชาติ และบุคคลในครอบครัวก็อยูอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
(๕) ตัง้ เงินงบประมาณสําหรับฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหมีทกั ษะ
จิตวิทยาและความสามารถ การปฏิบัติราชการที่สรางความพอใจและยอมรับเชื่อถือจากประชาชนและฝกอบรม
ฝกปฏิบัติวิธีการการตอสู การตัดสินใจกรณีในชวงวิกฤต วิธีการดูแลรักษาทรัพยสนิ ของทางราชการ การดูแล
รักษาความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว เพื่อนรวมงานและการเขาถึงประชาชนในพืน้ ที่
๓.๒.๔ กิจกรรมการควบคุมดานการพัฒนาบุคลากร
(๑) ความเสีย่ ง ดานประสิทธิภาพบุคลากร ขาดผูทมี่ ีความรูความสามารถ
“ดานการบันทึกบัญชี “ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๑.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี ตามสถาบันการศึกษา อบรมตางๆ
รวมทัง้ โครงการฝกอบรมทีก่ รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจัด
(๑.๒) ใหเจาหนาที่บัญชีประสานงานกับองคปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ๆในเขตจังหวัด
พัฒนา เชน องคการบริหารสวนตําบล อื่น เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่กลุมงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานทองถิ่นจังหวัด เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําในเรือ่ งวิธีบนั ทึกบัญชี โดยให
เจาหนาที่ไปสอบถาม/เรียนรู วิธกี ารบันทึกบัญชี เพื่อสามารถปดบัญชีไดถูกตองเรียบรอย
(๑.๓) การดําเนินการตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒)ใหผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝาย
การเงิน และหัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรูค วามเขาใจวิธบี ันทึกบัญชี ชีแ้ จงแนะนําวิธบี ันทึกบัญชี กํากับดูแล
อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัตจิ ริง
(๒) ความเสีย่ ง ดานจริยธรรมของเจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได เปนความเสี่ยง จาก
เจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม ดังนี้

๕๑
(๒.๑) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กําหนดใหมีผูเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน
กรณีจายสมุดใบเสร็จรับเงินใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บรายได ตองมีการเซ็นรับ เซ็นจาย สมุดใบเสร็จเลมที่ใด เลขที่ใด
ถึง เลขที่ใดในการไปจัดเก็บและเมื่อสิ้นวันตองนําเงินรายไดที่จัดเก็บนําสงเจาหนาทีก่ ารเงิน โดยถือเปนเรื่องสําคัญ
ที่สมุดใบเสร็จตองเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่การเงิน ในวันรุงขึ้นหรือกรณีตองดําเนินการจัดเก็บอีกจึงมาขอเบิก
สมุดใบเสร็จไปดําเนินจัดเก็บอีกตอไป
(๒.๒) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ เพื่อควบคุมจํานวนลูกหนี้ สถานภาพของลูกหนี้
การติดตามจัดเก็บ การติดตามทวงหนีแ้ ละตรวจสอบกรณีลูกหนี้คางชําระ เรื่องอายุความเรียกรอง เพื่อนําเรื่อง
ขึ้นสูงศาลไมใหขาดอายุความ
(๒.๓) แบงแยกหนาทีเจาหนาที่จัดเก็บรายได ใหชัดเจน กรณีบุคลใดไมอยูหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหมกี ารมอบหมายงานจัดเก็บ เสนอผูอํานวยการกองคลังทราบ โดยเสนอผานหัวหนา
ฝายจัดเก็บรายได
(๒.๔) สรางขวัญกําลังใจ จูงใจบุคลากร โดยตั้งเปาหมายการจัดเก็บรายได
ใหทะลุเปาหมาย ใหเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น ใหโบนัสพิเศษจากคนอื่นๆ เปนตน
(๓) ความเสีย่ งในการจัดซื้อจางตามระบบ E – Auction จากระเบียบกฎหมายใหม
กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๓.๑) สงเจาหนาที่ผูเกีย่ วของไปศึกษาอบรมวิธีการจัดซือ้ จางตามระบบ E – Auction
ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ รวมทัง้ โครงการฝกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจัด
(๓.๒) ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุประสานกับองคปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ๆ ในเขตจังหวัด พัฒนา
เชน องคการบริหารสวนตําบล อื่น เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่ของสํานักงานทองถิน่ จังหวัด
เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําและลงมือปฏิบัติเพือ่ ใหพบปญหาและเกิดความเขาใจในการปฏิบัติ
(๓.๓) ขอทําความตกลงกับผูวาราชการจังหวัดขอยกเวนการปฏิบัติการจัดซื้อจางตาม
ระบบ E – Auction เนื่องจากเปนพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาชวยในการติดตามขอมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่งสวนมากชาไมทนั การ เชน
การดึงขอมูลคําแนะนําการจัดวางระบบควบคุมภายใน มาศึกษาและจัดวางระบบควบคุมภายใน
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองคลัง
๔.๒.๑ การติดตอประสานงานภายใน อบต.อันตรา แตงตั้งพนักงานขาราชการเปนกรรมการเกี่ยว
การเงิน การคลัง เชน เปนกรรมการรับเงิน - นําสงเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน การประสานผูม ีสิทธิรับเงิน มารับ

๕๒
เงินตามกําหนด ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพือ่ ไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธ ถึง
ความปลอดภัย และเครื่องเตือนภัย ที่ อบต. กําลังดําเนินการติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธใหนกั ทองเทีย่ วเขามา
ทองเที่ยวเหมือนเดิม เพื่อจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น การแจงใหบุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน
การคลังที่เปลีย่ นแปลงใหม การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญที่ สํานัก/กอง ขอเบิกจาย การทักทวงการที่สํานัก / กอง
ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การรายงานผูบริหารถึงวงเงินคงเหลือของ อบต. อันตรา เปนตน
(๔.๒.๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ
เดินทางไปฝากเงินทีธ่ นาคาร อ.สอง โดยมีหนังสือติดตอประสานงานสถานีตํารวจภูธร ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ควบคุมรักษาความปลอดภัย หรือ กรณีนายเสรี อินคํา เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ ไมเขาใจวิธีบันทึกบัญชี ใหไป
ขอคําชี้แจงแนะนําจาก อบต. อื่น ๆ เทศบาล หรือ อบจ.ในเขตจังหวัด การติดตอประสานทําความเขาใจในวิธีการ
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายใหม กับ อปท.อืน่ ๆ เชน เทศบาล อบจ. อบต.. การติดตอประสานงานกับพัฒนากร
เกษตรตําบล ประชาคม กลุมแมบาน ฯลฯ การประสานงานกับนายอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ ทองถิน่ จังหวัด ผูวา
ราชการจังหวัด และการเรงรัดจัดเก็บลูกหนี้คางชําระ การประสานงานกับลูกหนี้รายใหม เปนตน
๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร มีโทรศัพท โทรสารที่ใชในการติดตอประสานงาน
ในภารกิจหนาที่ของสวนการคลัง เชน กรณีมีความขัดของในเรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม
ผูอํานวยการกองในสวนกลาง และ ขอใหชวย FAX ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหดวย กรณีน้ําทวมทาง
ขาด ไมสามารถติดตอกับภายนอกได กองคลังก็จะใชโทรศัพท สอบถามประสานงานกับหนวยงานที่กรมทางหลวง
ที่รับผิดชอบ กรณีตองการเอกสารยืนยัน ก็ใหหนวยงานนัน้ FAX รายละเอียดแนบเปนเอกสารประกอบการอางอิง
ประกอบหลักฐานการเบิกจาย

๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยกําหนดใหคณะทํางานในการติดตาม
ประเมินผลของกองคลัง ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องแลว รายงานผลดําเนินการ ตอ ผูอํานวยการคลังทุกวันที่
๒๘ ของเดือน เพื่อผูอํานวยการกองคลัง รายงานในที่ประชุม อบต.เปนประจําทุกเดือน รวมทั้งจัดรายงานผลความ
คืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง เสนอนายก อบต. อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนสิ้นสุดไตรมาสทุก
ไตรมาส เมื่อนายก อบต. ทราบแลว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของกองคลัง ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน อบต.อันตรา เพื่อใหคณะกรรมการฯ
ดําเนินการตามระเบียบฯ ตอไป

๕๓
๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล
ผูรับผิดชอบติดตามประเมินผล ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง
ประกอบดวย
นางสาวสุดใจ แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง
เปน หัวหนา
นางสาวศรีสุข บุญมี
หัวหนาฝายการเงิน
เปน ผูชวย
น.ส.ดวงเดือน มีทรัพย เจาหนาทีพ่ ัสดุ
เปน ผูช วย

ชื่อผูรายงาน.......นางสาว สุดใจ แสนสวย………
ตําแหนง…..ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

๕๔
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

๑. กิจกรรม ดานการรับเงินและ
การนําสงเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน
ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน
นําจํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้ง
สงลงบัญชีครบถวน และนําเงิน
ฝากธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม
ระเบียบ ฯ

ความเสี่ยง
(๑) เจาหนาที่สงเงินลงบัญชีไม
ครบถวน
(๒) อาจถูกโจรปลนกลางทาง
ปจจัยความเสี่ยง
(๑) เจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่
ลงบัญชีเปนคนเดียวกัน
(๒) ระยะทางไกล เสนทางเปนปา
เขา และมีภัยจากการกอการราย

แบบ ค. ๒

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)

(๑) มีคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง (๑) เจาหนาที่ยักยอกเงิน
แบงหนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่ (๒) อาจถูกโจรปลนกลางทาง
แตละคนไว
(.๒) มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่
ตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน
(๓ ) มีคําสั่งแตงตั้งกรรมการ
เก็บรักษาเงิน กรรมการรับเงิน
กรรมการนําสงเงิน
(๔) ผูบริหาร ใหความสําคัญ ให
คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๑) มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนลงโทษทางวินัย แจงความ
ดําเนินคดี นําเงินที่ขาดสงคืนคลัง
โดยดวน
(๒) มีคําสั่งแบงแยกหนาที่การ
ทํางานออกจากกันโดย ผอ.กองคลัง
และปลัด อบต. ควบคุมกํากับดูแล
โดยเครงครัด
(๓) ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ควบคุมการนําสงเงิน การรับเงิน
(๔) ขอทําความตกลงขอมีวงเงินเก็บ
รักษาเนื่องจากเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย

๕๕

กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)
๒. กิจกรรม กิจกรรมดานการ
จัดเก็บรายได
วัตถุประสงค

เพื่อใหการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามแผนที่ภาษี
สามารถจัดเก็บถูกตอง
ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นํา
เงินรายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น
๑๕ % ตามเปาหมาย ตาม
นโยบายของ นายก.อบต.

ชือ่ หนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ก
กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
การควบคุมที่มีอยูแลว
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๒)
(๓)
(๔)
ความเสี่ยง
ไมสามารถจัดเก็บรายไดตาม
เปาหมาย
ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ
คลื่นยักษ “สินามิ”

(๑) มีคําสั่งแบงงานภายในกอง
คลัง ของฝายจัดเก็บรายได แบง
หนาที่ความรับผิดชอบเจาหนาที่
จัดเก็บรายไดแตละคน ไวชัดเจน
(๒) จัดทํา แบบ ก.ค. ๑ และ
แบบ ก.ค.๒ ไวตามระเบียบ
(๓ ) ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ดี
ในความซื่อสัตยสุจริต

ความเสี่ยง จากภัย คลื่น
ยักษ “สินามิ” เนื่องจากเกิด
แผนดินไหว ทีป่ ระเทศ
อินโดนีเซีย บอย

แบบ ค. ๒ (ตอ)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)

(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอ
ยกเวน ไมจัดเก็บรายได จาก
ผูประสบภัย คลื่นยักษ “สินามิ”
(๒) รวมกับสํานักปลัดและสวนราชการ
อื่นที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
(๒.๑) ขอสนับสนุนงบประมาณและ
เทคโนโลยี จัดทําเครื่องเตือนภัย
(๒.๒) เบิกจายโครงการจัดฝกอบรม
การเตือนภัย และการอพยพหนีภัย
(๒.๓) เบิกจายเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัย ใหไดรับการชวยเหลืออยาง
รวดเร็ว

๕๖
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)
๓. กิจกรรม สรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ใหแก
พนักงานเจาหนาที่ ใหมีพลังกาย
และพลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ
ราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการ
ไมสงบ

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)
ความเสี่ยง
พนักงานเจาหนาที่ขาดขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการ
ปจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากไมมีหลักประกันในชีวิต
และทรัพยสิน ไมมีขอยกเวนพิเศษ
ทั้งที่อยูในพื้นที่อันตราย

แบบ ค. ๒ (ตอ)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

(๑) มีคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง
ผูกอการราย วางระเบิด เผา
ของแตละฝาย แบงหนาที่ความ
ปลน ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์
รับผิดชอบเจาหนาที่แตละคน ไว
เปนรายวัน
(๒) มีการปฏิบัติตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
(๓) ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ดี ใน
ความตั้งใจปฏิบัติงาน

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่
ใหเปนความสมัครใจ
(๒) ขอยกเวน การปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ในพื้นที่ที่มีปญหาการกอการ
ราย เปนกรณีพิเศษ คือ
(๒.๑) ขอยกเวน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ขอมีวงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายใน
วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินให
นําไปเก็บรักษาที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
โดยปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่
ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐
ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๕๗

กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ก
กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
การควบคุมที่มีอยูแลว
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๒)
(๓)
(๔)

แบบ ค. ๒ (ตอ)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)

(๒.๒) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจัด
จางในระบบ E – Auction การจัดซื้อจัด
จางไมตองนําระบบ E – Auction มาใช
บังคับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการพัสดุที่ใช
อยูในปจจุบัน ตอไป ทั้งนี้ใหอยูใน
ดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาตามความเหมาะสม ตาม
สถานการณ
(๓) เสนอขอใหมีเงินประกันชีวิต
กรณีเสียชีวิต ทุพลภาพ ในขณะปฏิบัติ
ราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี
กรณีขณะไปรับเงิน-สงเงิน หรือ ขณะ
ประชุมกับชาวบาน ฯลฯ เพื่อเปนทุน
สําหรับเลี้ยงดู บิดามารดา ภรรยา และ
การศึกษาบุตร เพื่อใหบุคลากรทํางาน
เต็มกําลังความสามารถไมหวงหนา
พะวงหลัง

๕๘
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)

แบบ ค. ๒ (ตอ)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๔) ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย ขอมีเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับเจาหนาที่และพนักงานประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

(๕) จัดโครงการฝกอบรม พนักงานใหมี
ทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อสรางความพอใจ/เชื่อถือจากประชาชน
ฝกปฏิบัติวิธีการการตอสู การตัดสินใจ
ในภาวะคับขัน การดูแลรักษาทรัพยสิน
และความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว
เพื่อนรวมงาน และประชาชนในพื้นที่

๕๙
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)
๔. กิจกรรม ดานการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ฯ ของทางราชการ
สามารถบันทึกบัญชี มีความ
สามารถจัดการ ระบบ E –
Auction และการจัดการระบบ
การจัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ

ก

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
(๒)
ความเสี่ยง
(๑)เจาหนาที่บันทึกบัญชีไมลงตัว
(๒) เจาหนาที่พัสดุไมเขาใจระบบ E –
Auction
(๓) เจาหนาที่จัดเก็บรายไดไมมี
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
ปจจัยความเสี่ยง
เนื่องจากขาดเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถดานการเงิน การบัญชี
การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
ออกมาใหม

แบบ ค. ๒ (ตอ)

การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

(๑) เจาหนาที่ไมสามารถบันทึก
(๑). มีคําสั่งแบงงานภายในกอง
คลัง ของแตละฝาย แบงหนาที่ความ บัญชีไดลงตัว
(๒) การจัดซือ้ จัดจางดวยระบบ
รับผิดชอบเจาหนาที่ แตละคน ไว
E – Auction มีปญหายุงยาก
ชัดเจน
(๓) ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บรายได
(๒) ผูบริหาร เปนตัวอยางที่ดี ใน
สูญหาย
ความซื่อสัตยสุจริต
(๓) การสงพนักงานเจาหนาที่เขา
ศึกษาอบรมพัฒนาความรู

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๑) จัดโครงการศึกษาอบรมเจาหนาที่
การเงินบัญชีและการพัสดุอยางจริงจัง
โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
ทํางานและใชปฏิบัติไดจริง คัดสรร
วิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญใน
การนําเสนอและความสามารถในการ
ถายทอดใหความรู
(๒) ดานการบันทึกบัญชี
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา
อบรมวิธบี ันทึกบัญชี ตามสถาบัน
การศึกษาอบรมตาง ๆ และอนุญาติ ให
เจาหนาที่เดินทางไปราชการ เพื่อ ขอคํา
แนะนําในเรือ่ งวิธีบันทึกบัญชี จาก
อปท. อื่น ๆ และจาก กลุมการเงิน ฯ ของ
จังหวัด

๖๐

กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ก
กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
การควบคุมที่มีอยูแลว
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๒)
(๓)
(๔)

แบบ ค. ๒ (ตอ)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทึก
บัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธีบันทึก
บัญชี อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ได
ฝกฝนและลงมือปฏิบัติจริง
(๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จัดเก็บรายได
(๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน หา
ผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บ
รายไดสูญหาย
(๓.๒) กําหนดใหนําเงินรายได
พรอมสมุดใบเสร็จรับเงิน สงให
เจาหนาที่การเงินทุกวัน และใหเจาหนา
การเงินหรือผูไดรับมอบหมาย เก็บรักษา
สมุดใบเสร็จ ไวตามระเบียบฯ

๖๑

กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบ ค. ๒ (ตอ)
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
ก
กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
การควบคุมที่มีอยูแลว
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
การปรับปรุงการควบคุม
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๓.๓) การจัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี้ การจัดทําปฏิทินการจัดเก็บ
รายได เพื่อใหตรวจสอบควบคุม การ
ดําเนินงาน และการจัดทําแผนที่ภาษี
พัฒนาการจัดเก็บรายได ใหมีประสิทธิภาพ

ชื่อผูรายงาน นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙

๖๒
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๑. กิจกรรม ดานการรับเงินและ
การนําสงเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน
ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน
นําจํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้ง
สงลงบัญชีครบถวน และนําเงิน
ฝากธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม
ระเบียบ ฯ

ระยะทางหางไกล เสนทางเปน ยืนยันขอทําความตกลง กับ
ปาเขา และมีภัยจากการกอการราย ผูวาราชการจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
และผูวาราชการจังหวัด ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา
การเบิกจายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่
สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ ก็บ
รักษาไวที่สถานีตํารวจ ไปฝาก
ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ในหนาที่ของอําเภอ และกิ่ง
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๓

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล ใช
แบบสอบทานนํามาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับ ขอเท็จจริง
(๑) กรณีเจาหนาที่ยักยอก
เงิน ดําเนินการตั้งกรรมการ
สอบสวนไลออกผูกระทําผิด วา
กลาวตักเตือน ลงโทษภาคทัณฑ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งใชนําเงิน
ในสวนที่ขาดคืนคลังแลว
(๒) มีกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ควบคุมเงินรวมกับกรรมการรับ
เงิน กรรมการนําสงเงินทุกครั้ง
(๓) ติดตอสื่อสาร โทรศัพท
โทรสาร และหนังสือ สอบถาม
ไปที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง

๖๓
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๒. กิจกรรม ดานการจัดเก็บ
รายได
วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกตอง
ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นําเงิน
รายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น
๑๕ % ตามเปาหมาย ตามนโยบาย
ของ นายก. อบต.

(๑) ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ
“สินามิ”เนื่องจากเกิดแผนดินไหว
ที่ประเทศอินโดนีเซีย บอย
๒) ความเสี่ยง ไมมีนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยว
(๓) เครื่องเตือนภัยยังไมได
มาตรฐาน

(๑) ขอทําความตกลง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม
จัดเก็บรายได จากผูประกอบการ
ที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ” ซึ่ง
อยูในระยะฟนฟู และปจจุบันยัง
ไมมีนักทองเทีย่ วเขามาทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต.
เพื่อไดประสานกับ ”การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว และ
เครื่องเตือนภัย กําลังดําเนินการ
ติดตั้ง และมีเจาหนาทีเ่ ทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม เจาหนาที่
และประชาชน อพยพขณะเกิดภัย

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๓ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดย
ดําเนินการ ติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง และรายงานผล
ดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
และ นายก อบต.ทราบ ผล
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

๖๔
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๓ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่
วัตถุประสงค เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ ใหแกพนักงานเจาหนาที่ ให
มีพลังกายและพลังใจที่จะปฏิบัติ
ภารกิจราชการใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการไมสงบ

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด
เผา ปลน ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์
เปนรายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมมีหลัก
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณี
ไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง
กับ กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ
เงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา
มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร
เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่
ไดรับการชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๓ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผล และ
รายงานใหผูบังคับบัญชา และ
นายก อบต.ทราบ ทุกระยะ
ผลดําเนินการ ดังนี้
(๑) เจาหนาที่ขอยายออกนอก
พื้นที่ ดําเนินการใหตามประสงค
และยายบุคคลที่สมัครใจมาแทน
(๒) เรื่อง ขอยกเวนระเบียบฯ
- การขอตกลง ขอมีวงเงินเก็บ
รักษา นําไปรวมกับ “กิจกรรมการ
รับเงินและการนําสงเงิน”
- เรื่อง การจัดซื้อจัดจางในระบบ
E – Auction สงเรื่องให สํานัก
ปลัด เจาของเรื่องไปดําเนินการ
(๓) การขอใหทางราชการ ทํา
กรมธรรมประกันชีวิตให เพื่อเปน
หลักประกันใหตนเองและครอบ
ครัว ไดรับแจงวา ไมมีบริษัท
เอกชนรับประกันชีวิต กรณีได
รับอันตรายจากภัยการกอการราย

๖๕
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

แบบ ค. ๓ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
(๔) กรณีขอเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับพนักงาน เพิ่มสองเทา
จากอัตราในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่ม
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับ
คําตอบวา ไมมีระเบียบ
ดังกลาว
กองคลัง จึงไดวางแผนการ
ควบคุมใหมโดยขอทําความ
ตกลงกรณีเปนทุนพิเศษ
นอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

๖๖
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๔. กิจกรรม ดานการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ฯ ของทางราชการ สามารถ
บันทึกบัญชี มีความ สามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction และ
การจัดการระบบการจัดเก็บรายได
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

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

(๑) จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.
กง.บช. อยางจริงจัง โดยจัด
หลักสูตรใหสอดคลองกับการทํางาน
และใชปฏิบัติไดจริง คัดสรรวิทยากร
ที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในการ
นําเสนอและความสามารถในการ
ถายทอดใหความรู
(๒) ดานการบันทึกบัญชี
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา
อบรมวิธบี ันทึกบัญชี ตามสถาบัน
การศึกษาอบรมตาง ๆ และ เดินทาง
ไปราชการ ขอคํา แนะนําในเรื่องวิธี
บันทึกบัญชี จาก อปท..อืน่ ๆ และ
จาก กลุมการเงิน ฯ ของจังหวัด
(๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธี
บันทึกบัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธี
บันทึกบัญชี อยางใกลชิด เพื่อให
เจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๓ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผล และรายงาน
ให นายก อบต.ทราบ ทุกระยะ
ผลดําเนินการ ดังนี้
(๑) การดําเนินจัดโครงการศึกษา
อบรม จนท.กง.บช. และเจาหนาที่
พัสดุ ไดผลดีมาก ผูเขารับการ
ฝกอบรม มีความรูความเขาใจ และ
ตั้งใจปฏิบัติราชการเปนอยางดี
คุมคาตอการลงทุน
(๒) ดานการบันทึกบัญชี
เจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธี
บันทึกบัญชี และ เดินทางไป
ราชการ ขอคําแนะนําในเรื่องวิธี
บันทึกบัญชี จาก อปท. อื่น ๆ
ตลอดจน ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนา
ฝายบัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธี
บันทึกบัญชี อยางใกลชิด ทําให
เจาหนาที่สามารถบันทึกบัญชีได

๖๗
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่จดั เก็บรายได
(๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน หา
ผูรับผิดชอบในเรือ่ งใบเสร็จจัดเก็บ
รายไดสูญหาย
(๓.๒) กําหนดมาตรการการควบคุม
ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงินรายได
พรอมใบเสร็จรับเงิน สงให
เจาหนาที่การเงินทุกวัน และใหเจา
หนาการเงินหรือผูไดรับมอบ
หมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จ ไว
(๓.๓) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จ
รับเงิน จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้
จัดทําปฏิทินการจัดเก็บรายได เพื่อ
ตรวจสอบควบคุม การดําเนิน งาน และ
จัดทํา แผนที่ภาษี

แบบ ค.๓ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
(๑ ) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได
ตั้งกรรมการสอบสวน ไล
ออก นายยุทธ คงมิ่ง เจาหนาที่
ที่นําใบเสร็จจัดเก็บรายไดไป
จัดเก็บแลวไมสงเงิน
กําหนดมาตรการควบคุม
เกิดประสิทธิผล ดังนี้
- ใหเก็บรักษาสมุดใบเสร็จ ไว
ตามระเบียบฯ รวมทั้ง
ดําเนินการจัดทํา ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทํา
ทะเบียนคุมลูกหนี้ และการ
จัดทํา แผนที่ภาษี

ชื่อผูรายงาน นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง...ผูอ ํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๑.ระดับหนวยงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๕)

๑.๓. กองชาง
- แบบ ค.๑
- แบบ ค.๒
- แบบ ค.๓

๖๘
( ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ปงบประมาณ ๒๕๕๐ )
( ระดับหนวยงานยอย )
แบบ ค.๑
ชื่อหนวยงาน.....กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.....
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง.วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)
----------------------------------------------------

ขอมูลทั่วไป
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนสวนราชการในสวนงานยอยขององคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจ มีอาํ นาจหนาที่ดานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตางๆ บํารุงรักษาอาคารและสถานที่ควบคุมการกอสรางตางๆ ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลอันตราและงานอืน่ ๆ ตามโครงสรางและคําสัง่ แบงงานขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
กองชาง อบต.อันตรา มีบุคลากรทั้งสิน้ ๑๕ คน นายเจริญ ธรรมะ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ๗ ) มีพนักงานเจาหนาที่ ๑๔ คน ปฏิบัติภารกิจตามคําสัง่ แบงงาน ที่ ๑๒๑ / ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ แบงโครงสรางและการปฏิบัติงานออกเปน ๔ ฝาย ดังตอไปนี้
๑. ฝายกอสราง มีบุคลากรจํานวน ๓ คน
๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีบุคลากรจํานวน ๔ คน
๓. ฝายประสานสาธารณูปโภค มีบุคลากรจํานวน ๔ คน
๔. ฝายผังเมือง มีบุคลากรจํานวน ๓ คน

๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย
๑.๑. ภารกิจ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีภารกิจ โดยสรุปดังนี้
(๑) การบริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตางๆ เชน การกอสรางถนน / ทางเทา / ทอระบายน้าํ รวมทัง้ การบํารุงรักษาอาคารและสถานที่
(๒) การดําเนินงานดานวิศวกรรมโยธาและการสํารวจสาธารณูปโภค
(๓) การสงเสริมใหประชาชนปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘
(๔) การดําเนินงานสถานที่และติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๖๙
๑.๒. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อใหการควบคุมการกอสรางเปนไปตามแบบการกอสรางตามสัญญา วัสดุกอสรางเปนไป
ตามมาตรฐานวัสดุการกอสรางทีก่ ําหนด
(๒) เพื่อใหการสํารวจ การออกแบบ การเขียนแบบโครงการกอสรางตาง ๆ การประมาณราคา
กลาง ถูกตองปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการตางๆ
(๓) เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลสอดคลองกับความตองการของประชาชน ยุทธศาสตรจังหวัดและนโยบายของรัฐบาล
(๔) เพื่อใหประชาชน มีความรูความเขาใจเรื่องกฎหมายขอบังคับของงานผังเมืองและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของที่จะตองนํามาใชบังคับประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาเมือง ดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม
(๕) เพื่อใหมีการดําเนินงานดานสาธารณะ โดยจัดใหมีและดูแลรักษาสถานทีพ่ ักผอนหยอนใจ
สําหรับประชาชน เพื่อพัฒนาเมืองใหนา อยูนาอาศัยยัง่ ยืน

๒. ขอมูลเกีย่ วกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย
วิเคราะหความเสีย่ ง จาก สภาพแวดลอมภายในตามภารกิจงานประจําจากประสิทธิภาพบุคลากร
รวมทัง้ จริยธรรมของบุคลากร และสภาพแวดลอมภายนอก จากสถานที่ตงั้ ระเบียบกฎหมายใหมที่เปน
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิภารกิจ และสารธารณภัยและภัยตาง ๆ ปรากฏวา พบจุดออนทีเ่ ปนความเสีย่ ง
จากสภาพแวดลอมภายใน ดานประสิทธิภาพบุคลากร“ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร” ดังนี้
ประสิทธิภาพของบุคลากร
ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร กองชาง มีบุคลากร จํานวน ๔ คน คือ นายสุชาติ สุวรรณ
ตําแหนง วิศวกรโยธา ๖ นายเจริญ สูงเนิน ตําแหนง วิศวกรโยธา ๕ นายณรงค เจาะใจ ตําแหนง วิศวกร
โยธา ๔ และนางแจมจันทร แกวประเสริฐ พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา ไมมีวุฒิปริญญาตรี
สาขาวิศวกร จึงทําใหการทํางานดานออกแบบและควบคุมอาคารและงานกอสรางไมละเอียดรอบคอบ
ในการควบคุมงาน และการคํานวณราคากลาง เปนเหตุให สตง.ทักทวง คํานวณราคากลางและคา FACTOR F
เกินความเปนจริง และเรียกเงินคืน
การประเมินความเสีย่ ง การคํานวณราคากลางงานอาคาร คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ใชตาราง FACTOR F ไมถูกตอง โครงการกอสรางอาคารสหกรณ จํานวนเงิน ๓,๕๙๙,๐๐๐ บาท คํานวณราคา
กลาง โดยใช FACTOR F ในอัตรา ๑ : ๓๐,๐๐๐ ซึ่งทีถ่ กู ตองใชตาราง FACTOR F งานอาคาร ๑ : ๒๗,๔๐๗
และไมไดปรับลดราคากลางของงานกอสรางลงรอยละ๑๐ (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร
๐๔๐๗/ว๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ เรื่อง มาตรการปรับลดราคากลางสิง่ กอสรางของหนวยงานภาครัฐ
ลงรอยละ ๑๐) ทําใหทาํ สัญญาจางสูงกวาราคากลางที่แทจริง เปนเงิน ๖๔,๙๔๘.๖๓ บาท

๗๐
๓. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ จุดออนที่เปนความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญ เปน กิจกรรมดานการออกแบบและ
ควบคุมอาคาร ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมขึน้ มาควบคุม ดังนี้
กิจกรรมการควบคุม
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย จํานวนเงิน
๖๔,๐๐๐ บาท ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
(๒) สรรหาบุคลากรทีม่ ี วุฒปิ ริญญาตรีดานวิศวกรโยธา
(๓) กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงานการควบคุมงาน
ใหขอความรวมมือจากกรมโยธาธิการ กรมชลประทาน อบจ. หรือ หนวยงานอืน่ ทีม่ ีชางผูเ ชี่ยวชาญ มาชวยใน
การออกแบบคํานวณนราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน
(๔) พัฒนาบุคลากร โดยสงเจาหนาที่ของกองชาง ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน อบต.ใน
เขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผูเชีย่ วชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติ ใหไดผล
อยางจริงจัง โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทันเหตุการณ

๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
๔.๑ สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการบริหาร
การคํานวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ํามันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนัน้ ในการคํานวณราคากลาง ตอง
ดําเนินการดังนี้
(๑) สํารวจขอมูลราคากลางปจจุบันโดยใชระบบ Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด
(๒) สํารวจราคากลางหนวยงานใกลเคียงที่มีการกอสรางในระยะใกลเคียง ๓ หนวยงาน
(๓) ราคากลางที่ทางราชการสงใหครั้งสุดทาย
(๔) สงขอมูลทัง้ หมดใหคณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจารณาตอไป
๔.๒ . การประสานงานภายในและภายนอกกองชาง
มีหนังสือแจงคณะกรรมการกลาง อบต. เพื่อขออัตรากําลังและสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงาน และมีหนังสือขอความรวมมือ กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน
อบจ. จัดสงวิศวกรผูเชี่ยวชาญ มาชวยในการออกแบบคํานวณราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน

๗๑
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ใชแบบรายงาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง รายงานผลดําเนินการ ตอ ผูอํานวยการกองชาง ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อผูอํานวยการกองชาง
รายงานในที่ประชุม อบต.เปนประจําทุกเดือน รวมทั้ง จัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของกองชาง เสนอ นายก อบต. อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนสิน้ สุดไตรมาสทุกไตรมาส เมื่อ
นายก อบต.ไดทราบ แลว นํารายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.
อันตราตอไป

๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล
ผูรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ของ กองชาง ประกอบดวย
นายเจริญ ธรรมะ
ผูอ ํานวยการกองชาง
เปน หัวหนา
เปน ผูช วย
นายมานพ เจริญดี
วิศวกรโยธา ๖
นายสุชาติ สุวรรณ
วิศวกรโยธา ๖
เปน ผูชว ย

ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ ธรรมะ……
ตําแหนง..ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙

๗๒
แบบ ค.๒
ชื่อหนวยงาน..กองชาง...องคการบริหารสวนตําบลอันตรา..
ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานทีส่ ําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)
งวดวันที่ ๑ ตค. – ๒๙ ธค.๒๕๔๙
กิจกรรม
ดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร
วัตถุประสงค
เพื่อใหการสํารวจ การออกแบบ
การเขียนแบบโครงการกอสราง
ตาง ๆ การประมาณราคากลาง
ถูกตองปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการตางๆ

ก

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

ก
(๒)
ความเสี่ยง
เจาหนาที่ไมมีความเชี่ยวชาญใน
การเขียนแบบควบคุมงาน
ปจจัยเสี่ยง
บุคลากรฝายออกแบบและควบคุม
อาคาร ไมมีวุฒิปริญญาตรี สาขา
วิศวกร จึงขาดความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หนาที่

การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)

(๑) คําสั่งแบงงานกองชาง ที่ ๑๒๑/ การคํานวณราคากลางเกินจริง
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนเหตุให สตง.ทักทวง เรียกเงินคืน
(๒) การสงเจาหนาที่ไปเขารับการ
อบรมสัมมนา เรื่องการออกแบบ
ควบคุมงาน

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการ สอบสวน
ขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดทางละเมิด
ชดใชคาเสียหาย จํานวนเงิน
๖๔,๐๐๐ บาท ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
(๒) สรรหาบุคลากรที่มี วุฒิ
ปริญญาตรีดานวิศวกรโยธา

๗๓
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
( ๒ ))((2

แบบ ค.๒ ( ตอ )

การควบคุมที่มีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๓) กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความชํานาญ งานออกแบบกอสราง
และควบคุมงานการควบคุมงานยัง
ไมได ใหขอความรวมมือ จาก กรม
โยธาธิการ กรมชลประทาน หรือ
หนวยงานอื่นที่มีชางผูเชี่ยวชาญ
มาชวยในกาออกแบบคํานวณราคา
คากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน
ไดผลอยางจริงจัง โดยมีการอบรม
พัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทัน
เหตุการณ

๗๔
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สาํ คัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม
(๑)

ก

กิจกรรมการควบคุม

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง
ก
( ๒ ))((2

แบบ ค.๒ (ตอ)

การควบคุมทีม่ ีอยูแลว
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๔)

การปรับปรุงการควบคุม
(๕)
(๔) พัฒนาบุคลากร โดยสง
เจาหนาที่ของกองชาง ไปศึกษา
อบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน อบต.
ในเขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนา
ความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝก
ปฏิบัติ ใหไดผลอยางจริงจัง โดยมี
การอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อ
ทันโลกทันเหตุการณ

ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ ธรรมะ……
ตําแหนง ..ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙

๗๕
ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของการควบคุม
กิจกรรม
ดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร
วัตถุประสงค
เพื่อใหการสํารวจ การออกแบบ
การเขียนแบบโครงการกอสรางตาง ๆ
การประมาณราคากลาง ถูกตอง
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติ ครม. และหนังสือ
สั่งการตางๆ

จุจุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ไมมี

แผนการปรับปรุง

ไมมี

กําหนดเสร็จ

ไมมี

ผูรับผิดชอบ

- ผูอํานวยการ
กองชาง
- หัวหนาฝาย
ออกแบบและ
ควบคุมงาน

แบบ ค .๓

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลเรื่องนี้
(๑) คณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นวาใหเรียกเงินคืนจาก
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ทั้ง ๔ คน ๆ ละเทากันคือคนละ
๑๖,๐๐๐ บาท
(๒) เจาหนาทีส่ ามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดบรรลุวตั ถุประสงค
ไมมีจุดออนหรือมีความเสี่ยง
เนื่องจากไดรับการอบรมพัฒนา
อยางตอเนื่อง
สรุป กิจกรรมการออกแบบและ
ควบคุมงาน ไมมีความเสี่ยงที่เปน
นัยสําคัญ

ชื่อผูรายงาน.......นายเจริญ ธรรมะ……
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๒. ระดับองคกร

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

๗๖
(ตัวอยาง การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ ของปงบประมาณ ๒๕๕๐)
( ระดับองคกร )
แบบ ค.๑
ชื่อหนวยงาน......องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ ๕
งวด ปงบประมาณ ๒๕๕๐ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ )

---------------------------------------------------ขอมูลทั่วไป
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
ไดรับการจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๔๐ ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของ นายอําเภอ ผูว าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย
โดยมี นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจอํานาจหนาทีภ่ ายใตระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับและมติ ครม.ที่เกีย่ วของ โดยมี นายชัชวาลย ยาวิชัย นายกองคการบริหารสวนตําบล
อันตรา เปนผูบริหารสูงสุด นายก อบต.อันตรา ไดกาํ หนดวิสัยทัศนไวดังตอไปนี้ “สะอาด สะดวก โปรงใส
พนักงานทองถิ่นมีวินยั มุงสูประโยชนสุขของประชาชน”
ที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งอยูทอี่ ําเภอสอง จังหวัดพัฒนา อยูหา งจากอําเภอเมือง
พัฒนา ๑๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อทีท่ ั้งหมดประมาณ ๑๗.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๐,๗๘๑ ไร มี
หมูบาน ๕ หมูบาน ไดแก หมูที่ ๑ บานพัฒนารวมมิตร ,หมูท ี่ ๒ บานสรงประภา,หมูท ี่ ๓ บานประชารวมใจ,
หมูที่ ๔ บานมิตรพรอมและหมูท ี่ ๕ บานมิตรประชา ซึง่ แตละหมูบานมีระยะทางหางกันใชเวลาเดินทาง
ประมาณ ๑.๔๕ ชั่วโมง มีโคง ๑,๒๐๖ โคง พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา
๘๐๐ ฟุต ทิศเหนือ เปนปาเขาอุดมสมบูรณ มีธารน้าํ แกง โขดหินและน้ําตก เปนทีน่ ิยมทองเที่ยวในชวงฤดู
หนาว สําหรับ ทิศตะวันออก เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง หินปะการังสวยงาม เปนทีน่ ิยมของนักทองเทีย่ ว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สําหรับ ทิศใตและทิศตะวันตก เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา ๕ หมูบา นที่
มีภัยจากการกอการราย โดยเฉพาะถาเปนชวงฤดูฝน
ฝนตกหนักน้ําปาไหลหลาก การคมนาคมจะ
ยากลําบาก เนื่องจากถนนขาดทําใหการติดตอสื่อสารระหวางตําบล อําเภอและพื้นที่ใกลเคียงถูกตัดขาด
ประชากร ทัง้ สิ้น ๑๕,๘๖๑ คน แบงออกเปน ชาย จํานวน ๗,๐๗๐ คน และหญิง ๘,๗๙๑ คน
รายได ( ปงบประมาณ ๒๕๕๐ )
(๑) รายรับที่ อบต.จัดเก็บเอง
จํานวนเงินทั้งสิน้ ๖,๕๑๙,๘๑๓ บาท
(๑.๑) ภาษีปา ย
จํานวนเงิน ๙๐๐,๘๖๙ บาท
(๑.๒) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวนเงิน ๑,๘๐๓,๐๐๐ บาท
(๑.๓) ภาษีบํารุงทองที่
จํานวนเงิน ๒,๓๑๕,๙๔๔ บาท
(๑.๔) ภาษีมลู คาเพิ่ม
จํานวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๗๗
(๒) รายรับจากเงินอุดหนุน
จํานวนเงินทัง้ สิ้น ๑๔,๐๖๔,๐๐๐ บาท
(๒.๑) อาหารกลางวัน (โรงเรียน)
จํานวนเงิน ๓,๘๑๒,๘๐๐ บาท
(๒.๒) อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
จํานวนเงิน ๒,๑๒๕,๑๒๐ บาท
(๒.๓) เบีย้ ยังชีพคนชรา
จํานวนเงิน ๑,๐๓๗,๘๒๕ บาท
จํานวนเงิน ๓,๘๙๘,๕๔๐ บาท
(๒.๔) เบีย้ ยังชีพผูพ ิการ
(๒.๕) โรคเอดส
จํานวนเงิน ๓,๑๘๙,๗๑๕ บาท
รายจาย (ปงบประมาณ ๒๕๕๐)
(๑) รายจายจากงบประจํา
จํานวนเงิน ๘,๑๕๖,๕๔๗ บาท
(๒) รายจายจากงบลงทุน
จํานวนเงิน ๑๐,๕๐๒,๖๘๒ บาท
โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา แบงออกเปน
(๑) ฝายการเมือง มีจาํ นวนบุคลากรทัง้ สิ้น ๒๓ คน ดังตอไปนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
จํานวน ๑ คน
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา จํานวน ๒ คน
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลอันตรา จํานวน ๒๐ คน
(๒) ขาราชการประจํา แบงออกเปน ๑ สํานัก ๔ กอง และ ๑ หนวย มีจํานวนบุคลากร
ทั้งสิน้ จํานวน ๗๗ คน ดังตอไปนี้
- สํานักงานปลัด
มีบุคลากร จํานวน ๒๑ คน
- กองคลัง
มีบุคลากร จํานวน ๑๘ คน
- กองชาง
มีบุคลากร จํานวน ๑๕ คน
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีบุคลากร จํานวน ๑๕ คน
- กองการศึกษา
มีบุคลากร จํานวน ๗ คน
- หนวยตรวจสอบภายใน มีบุคลากร จํานวน ๑ คน
๑. สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการทีส่ ําคัญในระดับองคกร
๑.๑. ภารกิจ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีภารกิจตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ โดยสรุป คือ องคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีอาํ นาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ไดแก
(๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ ที่สาธารณะ
สิ่งปฏิกูล
(๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวมทัง้ กําจัดมูลฝอยและ

๗๘
มาตรา ๖๘ “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล” โดยสรุป คือ
(๑) ใหมีนา้ํ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้าํ
(๔) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
๑.๒. วัตถุประสงค องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานใหแกประชาชน
ในเขตพื้นที่อนั ตรา จังหวัดพัฒนา ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใชทรัพยากรอยาง
คุมคาสมประโยชน
(๒) ลดการทํางานซ้าํ ซอน ลดตนทุน
(๓) ใหเกิดความนาเชื่อถือทางรายงานการเงิน การบัญชีและการคลัง
(๔) เพื่อใหมกี ารปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วของ
(๕) เพื่อใหบคุ ลากรมีการพัฒนาอุทิศตนและเวลา รวมมือรวมใจปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน
ขององคกรและประโยชนสุขของประชาชนโดยรวม

๒. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร
อบต.อันตรา ไดวเิ คราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการควบคุมโดยประมวลจากสํานัก/กองดังนี้

๒.๑. สํานักปลัด
๒.๑.๑.สภาพแวดลอมภายใน
(๑) ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน พบวา ฝายนโยบายและแผน ตามคําสั่งแบงงานสํานักปลัด ที่ ๑๑๙ /
๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ สํานักปลัด มีภารกิจทั้งสิ้น ๔ ขอ การปฏิบัติภารกิจของฝายนโยบายและแผน ตามขอ
๒ เรื่อง “การจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา” เจาหนาที่ คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถึง
ขอเท็จจริง ความคุมคาสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณไมตรงตามความตองการของประชาชน ทําให
ภารกิจ การจัดทําแผนพัฒนาไมบรรลุวัตถุประสงค

(๒) ประสิทธิภาพของบุคลากร ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน
ของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การ
สํารวจและวิเคราะหแผน ประเมินจาก กรณีการพิจารณาอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน
ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ
ประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนในโครงการ
เนื่องจากไมมปี ระชาชนไปประกอบกิจการในตลาดชุมชนทีก่ อสราง เพราะประชาชนไมมีอาชีพทีเ่ กี่ยวของ มีผู
ประกอบกิจการรายเดียว ในที่สุดตลาดชุมชนจึงรางไมไดมีการคาขายตามวัตถุประสงคของโครงการ ทําให
การจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง. ทักทวงวาเปนการประมาททําใหราชการไดรับ
ความเสียหาย และ เรียกเงินคืน

๗๙
๒.๑.๒. สภาพแวดลอมภายนอก
เปนความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ ชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขาทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก
และดินโคลนถลมเขามาสูพนื้ ทีถ่ นนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด จึงไมสามารถเดินทางปฏิบัติ
ภารกิจในพืน้ ที่ และประชาชน ไดรับความเดือดรอน บานเรือนเสียหายจํานวนมาก

๒.๒. กองคลัง
๒.๒.๑. สภาพแวดลอมภายใน
(๑) คําสั่งแบงงาน การปฏิบัติงานดานการรับเงิน การนําสงเงิน พบวา มีจุดออนคือ
นางแชม ใจนอย เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕ ปฏิบัติหนาทีท่ งั้ เจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่บัญชี
เนื่องจากกองคลัง มีปญหาขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการเงินการคลัง ซึง่ เปนความเสี่ยงที่เกิด
จาก“คําสั่งแบงงาน” เปนจุดออนดานการเงิน ของระบบการควบคุมภายใน เรื่อง การแบงแยกหนาที่การ
ทํางาน งานสําคัญๆ ตองแบงแยกหนาทีใ่ หรับผิดชอบหลายๆ คน กรณีใหคนเดียวทําจะทําใหเกิด “ ความ
เสี่ยง” เชน รับเงินรับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท อาจนําสงลงบัญชีเพียง ๑,๐๐๐ บาท เปนตน
(๒) ประสิทธิภาพของบุคลากรพบวา นายเสรี อินคํา เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี ๒ เปน
พนักงานที่บรรจุใหมขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเงินการบัญชีไมมีประสบการณในงานดานการเงินและ
บัญชีมากอน การปฏิบัติงาน “ดานการบันทึกบัญชี” ขาดบุคลากรที่มีความสามารถบันทึกบัญชี ทําใหตอง
ใชบุคคลคนเดียวทําหนาทีท่ งั้ การเงินและบันทึกบัญชี ซึ่งเปนจุดออนดานประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนั้น
ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการเงินการคลัง โดยเฉพาะการบันทึกบัญชี ทีเ่ ปนงานหลัก
ขององคกรโดยดวน
(๓) จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่ ดานการจัดเก็บรายได พบวา มีระบบการควบคุม
ภายในที่ไมเพียงพอ เปนจุดออนจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได เนื่องจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กลาวคือ
- ไมมีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เจาหนาที่จัดเก็บรายได นําสมุดใบเสร็จเก็บไวที่ตัวไมสง ให
เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับมอบหมายเก็บรักษา ไวตามระเบียบฯ
- ไมมีทะเบียนคุมลูกหนี้
- ไมมีแผนการพัฒนาจัดเก็บรายไดและปฏิทินการจัดเก็บรายไดเพื่อตรวจสอบควบคุม
- ไมมีแผนที่ภาษี
ซึง่ เปนจุดออนดานจริยธรรมของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ที่ตองวางแผนการปรับปรุง
๒.๒.๒. สภาพแวดลอมภายนอก
(๑) สถานที่ตั้ง การประเมินความเสี่ยง เรื่อง การเดินทาง ไปรับเงิน นําสงเงินที่ธนาคาร
จํานวนเงินทีน่ าํ สงมีจาํ นวนมากเสนทางเปนปาเขาระยะทางหางไกล อาจถูกดักปลนกลางทาง

๘๐
(๒) ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และภัยจากการกอการราย
(๒.๑) ภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ“สินามิ” ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย
เพราะรายไดจากการทองเทีย่ วลดหายไป และสถานทีพ่ กั ผอนตากอากาศ โรงแรมที่พกั รีสอรท Home Stay
และรานคา รานอาหาร พังทลายเสียหายไปกับคลื่นยักษประชาชนวางงาน ยากจน เปนภาระที่ อบต.ตองให
ความชวยเหลือ ฉะนัน้ ในดานการจัดเก็บรายได กองคลังตองขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บรายได จากผูประสบภัยคลื่นยักษ “สินามิ”
(๒.๒) ภัยจากการกอการราย เนื่องจากเขต อบต.อันตรา มี ๕ หมูบานอยูใกลกบั จังหวัด
ธาราที่มีภยั จากการกอการราย ผูกอการรายจึงมีความพยายามทีจ่ ะทําลายความนาเชื่อถือของประเทศไทย
มีระเบิดและฆาประชาชนผูบ ริสุทธิ์รายวันไดสงผลตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ของ
อบต.อันตรา มาก เพราะ
(๒.๒.๑) ไมมีหลักประกันในชีวิตและทรัพยสนิ ของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ ทัง้ ฝาย
ประจํา และ ฝายการเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
(๒.๒.๒) ไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทาง
ราชการ ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ที่อยูในสถานการณปกติ
(๓) ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาทีค่ ือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบวิธีการบันทึกบัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอร และระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction เนื่องจากเจาหนาทีไ่ มเขาใจไมมีประสบการณ
ในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได

๒.๓. กองชาง
๒.๓.๑ สภาพแวดลอมภายใน
(๑) ดานประสิทธิภาพของบุคลากร ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร กองชาง มีบุคลากร
จํานวน ๔ คน คือนายสุชาติ สุวรรณ ตําแหนง วิศวกรโยธา ๖,นายเจริญ สูงเนิน ตําแหนง วิศวกรโยธา ๕
นายณรงค เจาะจง ตําแหนง วิศวกรโยธา ๔ และนางแจมจันทร แกวประเสริฐ พนักงานจาง ตําแหนง
ผูชวยนายชางโยธา ไมมวี ุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกร จึงทําใหการทํางานดานออกแบบและควบคุมอาคาร
และงานกอสราง ไมละเอียดรอบคอบในการควบคุมงาน และการคํานวณราคากลางเปนเหตุ ทําให สตง. มี
ขอทักทวง คํานวณราคากลาง และ คา FACTOR F เกินความเปนจริง และเรียกเงินคืน

๘๑
๓. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมการควบคุม
หนวยงานยอย ไดปรับปรุงระบบควบคุมภายในขึ้นมาใหม โดยมี ๓ หนวยที่ตองดําเนินกิจกรรมการ
ควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงค คือ
(๑) สํานักปลัด
(๒) กองคลัง
(๓) กองชาง

๓.๑.สํานักปลัด
๓.๑.๑. ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา ประเมินความเสี่ยงจาก
(๑.๑) เจาหนาที่คัดลอกจากแผนพัฒนาเดิม ไมไดมีการสํารวจวิเคราะหถงึ ขอเท็จจริงความคุมคา
สมประโยชนในการใชจา ยเงินงบประมาณ ทําแผนพัฒนาไมตรงตามความตองการของประชาชน
(๑.๒) ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนวิเคราะหแผน ฝายนโยบายและแผน ของสํานักปลัด องคการ
บริหารสวนตําบลอันตราสวนใหญ ยังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน การสํารวจและวิเคราะหแผน
กรณีการพิจารณาอนุมตั ิโครงการเงินอุดหนุนกอสรางตลาดชุมชน ไมถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของ
โครงการ ไมมีประชาชนไปประกอบกิจการมีผูประกอบกิจการรายเดียว ทําใหวตั ถุประสงคในการสรางศูนย
รวมการทํามาคาขาย ไมบรรลุวัตถุประสงคในการจายเงินงบประมาณ ไมคุมคาตอการลงทุน เปนเหตุให สตง.
ทักทวงวา อนุมัติโครงการโดยประมาท ไมวิเคราะหความสมประโยชนในการใชจายเงินงบประมาณ ทําให
ราชการไดรับความเสียหาย และ เรียกเงินคืน
(๒) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การประเมินความเสี่ยง จาก สภาพแวดลอมภายนอก ทีเ่ กิดจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขาทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลมเขามาสูพ ื้นที่ถนนขาด สะพานขาด
การคมนาคมถูกตัดขาด ไมสามารถเดินทางปฏิบัติภารกิจและประชาชนไดรับความเดือดรอน เปนจุดออน
หรือความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ ที่ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมการควบคุม
๓.๑.๒ กิจกรรมการควบคุม
(๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต. อันตรา กําหนดกิจกรรมขึน้ มาควบคุมดังนี้
(๑.๑) ตั้งกรรมการสอบสวน หาผูรับผิดชอบ นําเงินคืนคลังโดยเร็ว
(๑.๒) ปรับปรุงแผนพัฒนา อบต.ใหม ใหเปนแผนทีเ่ ปนความตองการของประชาชน และเปน
แผนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บรวมรวมขอมูลทั่วไปใหม ขอมูลจํานวนครัวเรือน ชาย หญิง เด็ก คนชรา
คนพิการ โรคเอดส ผูติดยาเสพติด คนไรความสามารถ สภาพแวดลอมตางๆรวบรวมขอมูลแลวมา
วิเคราะหประเมินและดําเนินการจัดทํา แผนมุงผลสัมฤทธิ์ โดยกําหนด เปาหมายเกณฑชี้วัดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ประโยชนที่ อบต. ไดรับโดยรวม

๘๒
(๑.๓) พัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง โดยจัดโครงการอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรผูเชียวชาญทีม่ ี
ความรูความสามารถมาใหความรู ณ ทีท่ าํ การ อบต.อันตรา ตลอดจนสงบุคลากรเขารับการอบรมที่สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถิ่นและสถาบันการศึกษาตางๆ เชน จุฬาลงกรณฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ นิดา
เปนตน
(๑.๔) กระตุนประชาสัมพันธประชาชน ใหเห็นประโยชนของการเขามารวมแสดงความคิดเห็น
พัฒนาชุมชนของตน โดยประชาสัมพันธ ปดประกาศ แจกแผนพับ วิทยุชุมชน และทางหอกระจายขาวจัดเวที
ประชาคมขึน้ ทุกหมูบา น โดยใชเวลาเย็น ซึ่งเปนเวลาที่ประชาชนวาง
(๒) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๒.๑) กรณีเกิดพายุลมมรสุมพัดเขามาสูพื้นที่ อบต.ทําใหน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม ถนนขาด
สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาดประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.อันตรา ไดรับความเดือดรอนบานเรือนถูกน้ําทวม
ประชาชนไมสามารถเดินทางไปพื้นที่ใกลเคียงได
(๒.๒) ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยให มีความชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติ ใหมีความ
รัดกุมและมีประสิทธิภาพ แผนกอนเกิดภัย - แผนขณะเกิดภัย–แผนฟนฟู – ประสานแผนการใชจายเงิน ใหมีความ
คลองตัว ทันเหตุการณ ในการชวยเหลือประชาชน
(๒.๓) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่อยูเวรระวังเหตุ และรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนกรณีเกิด
เหตุการณ/ภัยพิบัติตางๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๒.๔) ประชาสัมพันธและเรงจัดการฝกอบรมใหความรูแ กประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมและ
คัดเลือกประชาชน ๒ คน / หมูบ าน เพื่อปฏิบตั ิหนาที่อาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝาระวังติดตามสถานการณ
ตรวจวัดระดับน้ําปริมาณฝน
(๒.๕) ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัยอําเภอจังหวัดและหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อปท.
ใกลเคียง รวมทั้งประสานกํานัน ผูใหญบานเพื่อการแจงเตือนประชาชนไดทนั ทีเมื่อมีสาธารณภัย เกิดขึ้น ทาง
หอกระจายขาวหรือไซเรนแบบมือหมุน ไดอยางทันที เมือ่ คาดวา จะเกิดน้ําปาไหลหลาก เพื่อใหประชาชนในหมูบ าน
อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนที่กําหนดไว เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักสามารถชวยเหลือตนเองไดเมื่อ
เกิดเหตุการณขึ้น

(๓) กรณีบุคลากรขาดความรู/ ทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้
(๓.๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิ่มสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) รอยละ
๒ ของจํานวนประชากร เพื่อเปนกําลังหลักในหมูบา น/ตําบลในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนไดทันที เมื่อ
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นในพื้นที่
(๓.๒) พัฒนาเจาหนาทีโ่ ดยไปฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง และฝกปฏิบัติวิธีชว ยเหลือ
ประชาชน เพือ่ ใหเกิดความรูความชํานาญ รวมทัง้ การตัดสินใจในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตาง ๆ
(๓.๓) ดําเนินการตามมาตรการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการ
ไวแลวทัง้ ในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด

๘๓
๓.๒. กองคลัง
๓.๒.๑. ความเสีย่ งที่มีนัยสําคัญ มีความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญ ๔ กิจกรรม ดังนี้
(๑) “ กิจกรรมดานการรับเงินและการนําสงเงิน” เกิดจาก
(๑.๑) เปนความเสีย่ งที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ของระบบการควบคุมภายใน ในเรื่อง
การแบงแยกหนาที่การทํางานจากคําสัง่ แบงงาน ที่ใหบุคคลคนเดียวทํางานสําคัญ ๆ ตั้งแตตน จนจบ
กระบวนงาน ในกรณีนี้ นางแชม ใจนอย อาจยักยอกเงินไปใชเพื่อประโยชนสว นตัว
(๑.๒) เปนความเสี่ยงทีเ่ กิดจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” คือ สถานที่ตั้ง การเดินทาง
ไปรับเงิน นําสงเงินทีธ่ นาคาร ซึ่งเงินที่นาํ สงมีจํานวนมาก เสนทางเปนปาเขา ระยะทางหางไกล อาจถูกดัก
ปลนกลางทาง
ประเด็นความเสี่ยง ทั้ง ๒ กรณี คือ คําสั่งแบงงาน และสถานทีต่ ั้ง เปนจุดออนของ
“ กิจกรรมดานการรับเงินและการนําสงเงิน”
(๒) “กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได”เปนความเสีย่ ง จากภัยธรรมชาติคลื่นยักษ “สินามิ” ทําให
ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย
(๓) “กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่พิเศษ” เปนความเสี่ยงจากภัยการกอ
การราย เปนจุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงานเจาหนาที่ เนื่องจากไมมีหลักประกันในชีวิตและ
ทรัพยสนิ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทัง้ ที่อยูในพื้นที่อันตราย
(๔) “กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร” เปนความเสี่ยงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ
บุคลากร
(๔.๑) ความเสี่ยง ดานประสิทธิภาพบุคลากร อบต.อันตราขาดเจาหนาที่ผูทมี่ ีความรูความสามารถ
ดานการเงิน การบัญชี โดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญชี”
(๔.๒) ความเสี่ยง จากเจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
(๔.๓) ความเสี่ยง จากการขาดเจาหนาที่ ที่มีความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ตามระบบ E – Auction
ประเด็นความเสี่ยง ทัง้ ๓ กรณี ขางตน เปนจุดออนเปนความเสีย่ งดานประสิทธิภาพและ
จริยธรรมของบุคลากร เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน จึงไม
สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได ซึ่งตองกําหนดกิจกรรม
ควบคุม คือ “กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร” เพือ่ อบรมพัฒนาสงเสริมใหความรู การศึกษาดูงานรวมทัง้
การฝกปฏิบัตธิ รรม เขาวัดฟงธรรมตามโครงการของนายก อบต.
๓.๒.๒. กิจกรรมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง มีความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ มีจาํ นวน ๔ กิจกรรม ซึ่งตองกําหนด
แผนการปรับปรุง หรือ “บริหารความเสี่ยง” โดยกําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้

๘๔
(๑) กิจกรรมการควบคุมดานการรับเงินและการนําสงเงิน
(๑.๑) กรณีเจาหนาที่ยักยอกเงิน
(๑.๑.๑) ออกคําสั่งพิจารณาลงโทษทางวินยั ผูกระทําความผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็วและดําเนินการ
ทางวินัย ทางแพง ทางอาญา รีบนําเงินสวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป
(๑.๑.๒) แบงแยกหนาที่ใหเจาหนาที่รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆเดียว
ทํางานดานการเงินทุกเรื่อง จนหมดสิ้นกระบวนการและเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ของขอมูลตัวเลข สามารถ
สอบทาน/ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ระหวางดานการเงินและการบันทึกบัญชีได
(๑.๒) กรณีปลนกลางทาง
เสนอขอปญหาและความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงินที่ธนาคาร
โดยเสนอผูบริหารทองถิน่ ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจรวมเดินทางควบคุมเงิน และขออนุมัติเบิกจายเงินรางวัล
ใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่รวมเดินทางควบคุมเงินในแตละครั้ง
(๒) กิจกรรมการควบคุมดานการจัดเก็บรายได
ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ คลื่นยักษ “สินามิ” ทําให ไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมาย
กําหนดกิจกรรมการควบคุม โดย
(๒.๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไมจัดเก็บ
รายได จากผูส บประสบภัยคลื่นยักษ “สินามิ”
(๒.๒) ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประชาสัมพันธ
ถึงความปลอดภัย และเครื่องเตือนภัย ที่ อบต. กําลังดําเนินการติดตั้ง
(๓) กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ที่พเิ ศษ เปนเรื่องขวัญกําลังใจ
ซึ่งมีความละเอียดออน และเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตองกําหนดแผนการควบคุม ดังนี้
(๓.๑) ใหพนักงานเจาหนาที่และพนักงานประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครใจทีจ่ ะทํางานใน
พื้นที่ ผูไมสมัครใจใหโอนยายไปดํารงตําแหนงที่อนื่ ได
(๓.๒) ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายในพื้นที่
พิเศษที่มีปญหาการกอการราย คือ
(๓.๒.๑) ขอยกเวน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอทําความตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงาน ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด และให
นําฝากธนาคารทุกเดือน ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ
และกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม
(๓.๒.๒) ขอยกเวน ระเบียบการจัดซื้อจางในระบบ E – Auction การจัดซือ้ จัดจางไมตองนําระบบ E –
Auction มาใชบังคับ แตยังตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุที่ใชอยูใ นปจจุบนั ตอไป ทั้งนี้

ใหอยูในดุลพินิจของผูวา ราชการจังหวัดดําเนินการตามสถานการณและความเหมาะสม

๘๕
(๓.๓) ขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย ขอมีเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับเจาหนาทีแ่ ละ
พนักงานประจําองคกรปกครองสวนทองถิน่
(๓.๔) เสนอขอใหทางราชการมีเงินประกันชีวิตพิเศษ กรณีถึงแกชีวิตหรือพิการทุพลภาพ ในขณะ
ปฏิบัติราชการ เชน กรณีเดินทางไปเก็บภาษี การไปรับเงิน-สงเงิน ขณะประชุมกับชาวบาน หรือขณะสูรบกับ
ผูกอการราย ฯลฯ เพื่อเปนทุนพิเศษในการเลี้ยงดู บิดามารดา ภรรยาและบุตร ไมหวงหนาพะวงหลัง ซึง่ เปน
ขวัญกําลังใจทําใหพนักงานเจาหนาที่ มีกาํ ลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจราชการใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผล
ในการตอสูชว งชิงประชาชนและเอาชนะผูกอการราย แมนเสียชีวิตก็เปนการรับใชชาติ และบุคคลใน
ครอบครัวก็อยูอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
(๓.๕) ตั้งเงินงบประมาณสําหรับฝกอบรมบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีทกั ษะ
จิตวิทยา และความสามารถ การปฏิบัติราชการทีส่ รางความพอใจและยอมรับเชื่อถือจากประชาชน
และฝกอบรม ฝกปฏิบัตวิ ิธีการการตอสู การตัดสินใจกรณีในชวงวิกฤต วิธกี ารดูแลรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ การดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัวเพื่อนรวมงานและการเขาถึงประชาชนในพื้นที่
(๔) กิจกรรมการควบคุมดานการพัฒนาบุคลากร
(๔.๑) ความเสีย่ ง ดานประสิทธิภาพบุคลากร ขาดผูที่มีความรูความสามารถ “ดานการบันทึก
บัญชี “ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๔.๑.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ
รวมทัง้ โครงการฝกอบรมทีก่ รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจัด
(๔.๑.๒) ใหเจาหนาที่บญ
ั ชีประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ๆ ในเขตจังหวัด
พัฒนา เชน องคการบริหารสวนตําบล อื่น เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่กลุมงานการเงิน
บัญชีและการตรวจสอบ สํานักงานทองถิน่ จังหวัด เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําในเรื่องวิธบี ันทึกบัญชี โดยให
เจาหนาที่ไปสอบถาม/เรียนรู วิธกี ารบันทึกบัญชี เพื่อสามารถปดบัญชีไดถูกตองเรียบรอย
(๔.๑.๓) การดําเนินการตามขอ (๔.๑.๑) และ (๔.๑.๒)ใหผูอาํ นวยการกองคลัง หัวหนาฝาย
การเงิน และหัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบนั ทึกบัญชี ชี้แจงแนะนําวิธีบนั ทึกบัญชี กํากับดูแล
อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัตจิ ริง
(๔.๒) ความเสี่ยง ดานจริยธรรมของเจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได เปนความเสี่ยง จากเจาหนาที่
จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๔.๒.๑) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน กําหนดใหมีผูเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน กรณี
จายสมุดใบเสร็จใหเจาหนาที่ไปจัดเก็บรายได ตองมีการเซ็นรับ เซ็นจาย สมุดใบเสร็จเลมที่ใด เลขที่ใด ถึง
เลขที่ใดในการไปจัดเก็บและเมื่อสิ้นวันตองนําเงินรายไดที่จัดเก็บนําสงเจาหนาที่การเงิน โดยถือเปนเรื่องสําคัญ
ที่สมุดใบเสร็จตองเก็บรักษาไวกับเจาหนาที่การเงิน ในวันรุงขึน้ หรือกรณีตองดําเนินการจัดเก็บอีกจึงมาขอเบิก
สมุดใบเสร็จไปดําเนินจัดเก็บอีกตอไป

๘๖
(๔.๒.๒) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ เพื่อควบคุมจํานวนลูกหนี้ สถานภาพของลูกหนี้ การ
ติดตามจัดเก็บ การติดตามทวงหนี้ และตรวจสอบกรณีลูกหนี้คางชําระ เรื่องอายุความเรียกรอง เพื่อนําเรื่องขึ้น
สูศาลไมใหขาดอายุความ
(๔.๒.๓) แบงแยกหนาที่เจาหนาที่จดั เก็บรายได ใหชัดเจน กรณีบุคลใดไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหมีการมอบหมายงานจัดเก็บ เสนอผูอํานวยการกองคลังทราบ โดยเสนอผานหัวหนาฝาย
จัดเก็บรายได
(๔.๒.๔) สรางขวัญกําลังใจ จูงใจบุคลากร โดยตั้งเปาหมายการจัดเก็บรายได ใหทะลุ
เปาหมาย ใหเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น ใหโบนัสพิเศษจากคนอื่นๆ เปนตน
(๔.๓) ความเสีย่ งในการจัดซื้อจัดจางตามระบบ E – Auction จากระเบียบกฎหมายใหม
กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
(๔.๓.๑) จัดสงเจาหนาที่ผูเกีย่ วของไปศึกษาอบรมวิธีการจัดซือ้ จัดจางตามระบบ E –
Auction ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ รวมทั้งการฝกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ เปนผูจ ัด
(๔.๓.๒) ใหเจาหนาที่พสั ดุประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ อื่นๆ ในเขตจังหวัด พัฒนา
เชน องคการบริหารสวนตําบล อื่น เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่ของสํานักงานทองถิน่
จังหวัด เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําและลงมือปฏิบัติเพื่อใหพบปญหาและเกิดความเขาใจในการปฏิบัติ
(๔.๓.๓) ขอทําความตกลงกับผูว าราชการจังหวัดขอยกเวนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ตามระบบ E – Auction เนื่องจากเปนพืน้ ที่เสีย่ งภัย
๓.๓. กองชาง
๓.๓.๑. ความเสี่ยงทีม่ ีนัยสําคัญ จุดออนที่เปนความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญ เปน กิจกรรมดานการ
ออกแบบและควบคุมอาคาร ซึ่งตองมากําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
๓.๓.๒. กิจกรรมการควบคุม

(๑) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย จํานวน
เงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
(๒) สรรหาบุคลากรที่มี วุฒิปริญญาตรีดานวิศวกรโยธา
(๓) กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ งานออกแบบกอสรางและควบคุมงานการ
ควบคุมงานใหขอความรวมมือจาก กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน อบจ. หรือ หนวยงานอืน่ ทีม่ ีชาง
ผูเชี่ยวชาญ มาชวยในการออกแบบคํานวณราคาคากอสรางและรวมเปนผูควบคุมงาน
(๔) พัฒนาบุคลากร โดยสงเจาหนาที่ของกองชาง ไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู ประสาน
อบต.ในเขตจังหวัด จัดอบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติ
ใหไดผลอยางจริงจัง โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทันเหตุการณ

๘๗
๔. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้
๔.๑. สํานักปลัด
๔.๑.๑ สํารวจขอมูลขาวสารจากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสารเฝาระวัง ระวังภัย ลวงหนา กอนเกิดเหตุประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผน
พับ วิทยุทองถิน่ หอกระจายขาว รวมทัง้ ไซเรนแบบมือหมุน เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลและภัยตางๆ ทันการณ
๔.๑.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด
(๑) การประสานงานภายในสํานักปลัด และทุกกอง ของ อบต.อันตรา โดยเฉพาะกองคลัง เพื่อ
ประสานดานการเบิกจายคาใชจายในการชวยเหลือประชาชน
ตามแผนการใชจา ยเงินปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพือ่ ใหการเบิกจายเงินชวยเหลือประชาชนทันทวงที รวมทั้งการตั้งงบประมาณตาม
โครงการฝกอบรมประชาชนตามโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) การประสานงานภายนอก ประสานหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ เชน อําเภอ
จังหวัด และหนวยปองกันบรรเทาสาธารณภัย อปท. ใกลเคียง การประสานกํานัน ผูใหญบาน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการปองกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยตางๆ
ตลอดจนแจง
ประชาชนเขามารับการฝกอบรมเพื่อสามารถชวยเหลือตนเอง ในการดูแลรักษาชีวิตและทรัพยสิน
๔.๒. กองคลัง
๔.๒.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อมาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสารระเบียบ หนังสือสัง่ การ โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการซึ่งสวนมาก
ลาชาไมทันการ เชน การดึงขอมูลคําแนะนําการจัดวางระบบควบคุมภายในมาศึกษาและจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน
๔.๒.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองคลัง
การติดตอประสานงานภายใน อบต.อันตราแตงตัง้ พนักงานขาราชการเปนกรรมการ
เกี่ยวกับการเงิน การคลัง เชน เปนกรรมการรับเงิน-นําสงเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน การประสานผูมีสิทธิ
รับเงิน มารับเงินตามกําหนด ประสานสํานักปลัดของ อบต. เพื่อไดประสานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ในการประชาสัมพันธ ถึงความปลอดภัย และเครื่องเตือนภัย ที่ อบต.กําลังดําเนินการติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ
ใหนักทองเทีย่ วเขามาทองเทีย่ วเหมือนเดิม เพื่อจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น การแจงใหบุคลากรภายในอบต.ทราบถึง
ระเบียบ กฎหมาย การเงินการคลังที่เปลีย่ นแปลงใหม การตรวจสอบเอกสารใบสําคัญที่ สํานัก/กอง ขอเบิก
จาย การทักทวงการที่สาํ นัก / กอง ไมปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ การรายงานผูบริหารถึง
วงเงินคงเหลือของ อบต.อันตรา เปนตน

๘๘
๕. วิธกี ารติดตามประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ปรับปรุงแบบสอบทานและการรายงานตางๆ เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหคณะทํางานในการติดตาม
ประเมินผลของสํานักปลัด กองคลัง และกองชาง ติดตามประเมินผลแลว รายงานผลดําเนินการตอปลัด
อบต., ผูอาํ นวยการกองทุกกอง ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อปลัด อบต.และผูอํานวยการกองทุกกอง ของ อบต.
อันตรา จะรายงานในที่ประชุม อบต. เปนประจําทุกเดือน ( ตามคําสัง่ ที่คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน อบต.อันตรา กําหนด) รวมทั้ง จัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
ทุกสํานัก/กอง แลวเสนอ นายก อบต.อันตรา ภายใน ๔ วัน กอนสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส เพื่อรายงานผล
ความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน อบต.อันตราตอไป

๖. ผูรับผิดชอบประเมินผล
ตามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา
นายโอภาส ชัยนาม
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปน หัวหนา
นางสาวสุดใจ แสนสวย ผูอาํ นวยการกองคลัง
เปน ผูชว ย
นายเจริญ ธรรมะ
ผูอํานวยการกองชาง
เปน ผูชว ย
นางสุกัญญา ฉายงาม
ผูอ ํานวยการกองการศึกษา
เปน ผูชวย
นางนีรนุช นามดี
ผูอ ํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน ผูชวย
นายเดชา โชคชวย
หัวหนาสํานักปลัด
เปน เลขานุการ
เปน ผูชวยเลขานุการ
นายมารุต สุดสงวน
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖
นายวิเชียร เขี้ยวแกว
นิติกร ๕
เปน ผูชวยเลขานุการ

ชื่อผูรายงาน....นายชัชวาลย ยาวิชัย……..
ตําแหนง….นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา….
วันที่.. ..๓๐….มีนาคม… ๒๕๕๐….

๘๙
แบบ ค.๔
ชื่อหนวยงาน...........องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.......
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของการควบคุม
๑.สํานักปลัด
งวดวันที่ ๑ ตค.๔๙ – ๑๔ มีค. ๕๐
กิจกรรม การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค เพื่อใหแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และภัยธรรมชาติ และภัยตางๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัติได
จริง ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที การปฏิบัติภารกิจปองกัน
บรรเทาภัย สัมฤทธิผลตามเปาหมาย

จุจุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
ความเสี่ยง
(๑) น้ําทวมไหลแรง ประชาชน
เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร
(๒) อบต. เงินสํารองจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน ไมเพียงพอ
ปจจัยเสี่ยง
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน
(๒) อบต. ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไวไมเพียงพอ และเปนระยะตน
ปงบประมาณ จึงไมอาจโอนเงิน
สวนใดสวนหนึ่งมาเพิ่มจายได

แผนการปรับปรุง

กําหนดเสร็จ

(๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจความ
๓๐ วัน
เสียหาย ประชาชนเสียชีวิตกี่คน
๑๕ มีค. ๒๕๕๐
สูญหายกี่คน อยูในพื้นที่ตัดขาด
อดอยากกี่คน และในพื้นที่ที่สามารถ
ติดตอสื่อสารไดกี่คน เพื่อสํารวจ
วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด
- ชวยทําศพ ซอมแซมบาน
ประชาชน นําไปซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคชวยเหลือประชาชน
รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
เจาหนาที่ และเบี้ยเลี้ยง อปพร.
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่องเขาสภา
ขอจายขาดเงินสะสม

ผูรับผิดชอบ
- ปลัด อบต.

- หัวหนาสํานัก
ปลัด
- เจาหนาที่
วิเคราะห
นโยบายและ
แผน

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผล พบวา
- กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
อบต.อันตรา มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว ไมมีจุดออนหรือ
ความเสี่ยง แตกิจกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พบจุดออน ผลดําเนินการ
ติดตามระบบควบคุมภายใน
ปรากฎวา
- มีราษฎรเสียชีวิต ๓ คน
- บานเรือนประชาชนเสียหาย
จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน
- ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปชวยเหลือประชาชน ๕๐ คน
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
เจาหนาที่ และ อปพร.
จํานวน ๕๐ คน

๙๐
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุจุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

แผนการปรับปรุง
(๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเนือ่ งจากเงินสะสม
ของ อบต. มีไมเพียงพอ
(๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย
แสดงเหตุผลและความจําเปน
รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจความ
เสียหาย ในการซอมแซมบานพัก
และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแก
ผูประสบภัยในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐
บาท
(๓.๒) ในระยะพื้นฟู จากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น สําหรับ
เปนคาใชจายในการสรางที่พักให
ประชาชน จํานวน ๑๐ หลังคาเรือน
ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แบบ ค.๔. (ตอ)
กําหนดเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

การติดตามประเมินผล
นําเสนอ นายกฯ ขอรับการ
สนับสนุน
(๑) คาซอมแซมบานพักคา
สรางที่อยูชั่วคราวขอรับการ
สนับสนุน จากกรมปองกันฯ
จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ขอรับเงินอุดหนุน จาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เปนคาใชจายในการสรางที่พัก
ใหประชาชน จํานวน
๑๐ หลังคาเรือน ในวงเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๙๑
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๒. กองคลัง
๒.๑. กิจกรรม ดานการรับเงินและ
ระยะทางหางไกล เสนทางเปน
การนําสงเงิน
ปาเขา และมีภัยจากการกอการราย
วัตถุประสงค
และผูวาราชการจังหวัด ยังไม
เพื่อใหการรับเงินการนําสงเงิน อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา
ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตองครบถวน นํา
จํานวนเงินที่ไดรับในทุกครั้งสง
ลงบัญชีครบถวน และนําเงินฝาก
ธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม
ระเบียบ ฯ

ยืนยันขอทําความตกลง กับ
ผูวาราชการจังหวัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่
สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ ก็บ
รักษาไวที่สถานีตํารวจ ไปฝาก
ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
ในหนาที่ของอําเภอ และกิ่ง
อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล ใช
แบบสอบทานนํามาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับ ขอเท็จจริง
(๑) กรณีเจาหนาที่ยักยอก
เงิน ดําเนินการตั้งกรรมการ
สอบสวนไลออกผูกระทําผิด วา
กลาวตักเตือน ลงโทษภาคทัณฑ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งใชนําเงิน
ในสวนที่ขาดคืนคลังแลว
(๓) มีกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ควบคุมเงินรวมกับกรรมการรับ
เงิน กรรมการนําสงเงินทุกครั้ง
(๓) ติดตอสื่อสาร โทรศัพท
โทรสาร และหนังสือ สอบถาม
ไปที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง

๙๒
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๒.๒. กิจกรรม ดานการจัดเก็บ
รายได
วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บถูกตอง
ครบถวนตามบัญชีลูกหนี้ นําเงิน
รายไดที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น
๑๕ % ตามเปาหมาย ตามนโยบาย
ของ นายก. อบต.

(๑) ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ
“สินามิ”เนื่องจากเกิดแผนดินไหว
ที่ประเทศอินโดนีเซีย บอย
(๒) ความเสี่ยง ไมมีนักทองเทีย่ ว
เขามาทองเที่ยว
(๓) เครื่องเตือนภัยยังไมได
มาตรฐาน

(๑) ขอทําความตกลง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ขอยกเวน ไม
จัดเก็บรายได จากผูประกอบการ
ที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สินามิ” ซึ่ง
อยูในระยะฟนฟู และปจจุบันยัง
ไมมีนักทองเทีย่ วเขามาทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต.
เพื่อไดประสานกับ ”การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว และ
เครื่องเตือนภัย กําลังดําเนินการ
ติดตั้ง และมีเจาหนาทีเ่ ทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม เจาหนาที่
และประชาชน อพยพขณะเกิดภัย

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดย
ดําเนินการ ติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง และรายงานผล
ดําเนินการใหผูบังคับบัญชา
และ นายก อบต.ทราบ ผล
ดําเนินการอยางตอเนื่อง

๙๓
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๒.๓ กิจกรรม
การสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ ใหแก
พนักงานเจาหนาที่ ใหมีพลังกาย
และพลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ
ราชการใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการไมสงบ

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา ประชาชน
ผูบริสุทธิ์ เปนรายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมมีหลัก
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณี
ไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง
กับกระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ
เงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน
ของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา
มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร
เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่
ไดรับการชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผล และรายงานให
ผูบังคับบัญชา และ นายก อบต.
ทราบทุกระยะ
ผลดําเนินการ ดังนี้
(๑) เจาหนาที่ขอยายออกนอก
พื้นที่ ดําเนินการใหตามประสงคและ
ยายบุคคลที่สมัครใจมาแทน
(๒) เรื่อง ขอยกเวนระเบียบฯ
- การขอตกลง ขอมีวงเงินเก็บรักษา
นําไปรวมกับ “กิจกรรมการรับเงินและ
การนําสงเงิน”
- เรื่อง การจัดซื้อจัดจางในระบบ E –
Auction สงเรื่องให สํานักปลัด
เจาของเรื่องไปดําเนินการ
(๓) การขอใหทางราชการ ทํา
กรมธรรมประกันชีวิตเพื่อเปน
หลักประกันใหตนเองและครอบครัว
ไดรับแจงวา ไมมีบริษัท เอกชน
รับประกันชีวิต กรณีไดรับอันตราย
จากภัยการกอการราย

๙๔
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
(๔) กรณีขอเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับพนักงาน เพิ่มสองเทา
จากอัตราในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่ม
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดรับ
คําตอบวาไมมีระเบียบ
ดังกลาว
กองคลัง จึงไดวางแผนการ
ควบคุมใหมโดยขอทําความ
ตกลงกรณีเปนทุนพิเศษ
นอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

๙๕
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๒.๔. กิจกรรม ดานการพัฒนา
บุคลากร
วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ฯ ของทางราชการ สามารถ
บันทึกบัญชี มีความ สามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction และ
การจัดการระบบการจัดเก็บรายได
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

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

(๑) จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.กง.บช.
อยางจริงจัง โดยจัดหลักสูตรให
สอดคลองกับการทํางานและใชปฏิบัติ
ไดจริง คัดสรรวิทยากรที่มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการนําเสนอและ
ความสามารถในการถายทอดใหความรู
(๒) ดานการบันทึกบัญชี
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา
อบรมวิธีบันทึกบัญชี ตามสถาบัน
การศึกษาอบรมตาง ๆ และ เดินทางไป
ราชการ ขอคํา แนะนําในเรื่องวิธีบันทึก
บัญชี จาก อปท. อื่น ๆ และจากกลุม
การเงิน ฯ ของจังหวัด
(๒.๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทึก
บัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธีบันทึกบัญชี
อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและ
ลงมือปฏิบัติ

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐

- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผล และรายงานให
นายก อบต.ทราบ ทุกระยะดําเนินการ
ดังนี้
(๑) การดําเนินจัดโครงการศึกษา
อบรม จนท.กง.บช. และเจาหนาที่พัสดุ
ไดผลดีมาก ผูเขารับการฝกอบรม มี
ความรูความเขาใจ และตั้งใจปฏิบัติ
ราชการเปนอยางดี คุมคาตอการ
ลงทุน
(๒) ดานการบันทึกบัญชีเจาหนาที่
ไปศึกษาอบรมวิธีบันทึกบัญชี และ
เดินทางไปราชการ ขอคํา แนะนําใน
เรื่องวิธีบันทึกบัญชี จาก อปท.อื่น ๆ
ตลอดจน ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายการเงิน และหัวหนาฝาย
บัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธีบันทึก
บัญชี อยางใกลชิด ทําใหเจาหนาที่
สามารถบันทึกบัญชีได

๙๖
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
(๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีจ่ ัดเก็บรายได
(๓.๑ ) ตั้งกรรมการสอบสวน
หาผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จ
จัดเก็บรายไดสูญหาย
(๓.๒) กําหนดมาตรการการ
ควบคุม ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงิน
รายไดพรอมใบเสร็จรับเงิน สง
ใหเจาหนาที่การเงินทุกวัน และให
เจาหนาการเงินหรือผูไดรับมอบ
หมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จไว
(๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน จัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี้ จัดทําปฏิทินการจัดเก็บ
รายได เพื่อตรวจสอบควบคุม การ
ดําเนิน งาน และ จัดทําแผนทีภ่ าษี

แบบ ค. ๔ (ตอ)

การติดตามประเมินผล
( ๓) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได
ตั้งกรรมการสอบสวน ไล
ออก นายยุทธ คงมิ่ง เจาหนาที่
ที่นําใบเสร็จจัดเก็บรายได ไป
จัดเก็บแลวไมสงเงิน
กําหนดมาตรการ ควบคุม
เกิดประสิทธิผล ดังนี้
- ให เก็บรักษาสมุดใบเสร็จ
ไวตามระเบียบฯ รวมทั้ง
ดําเนินการจัดทํา ทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทํา
ทะเบียนคุมลูกหนี้ และการ
จัดทําแผนที่ภาษี

๙๗

แบบ ค .๔ (ตอ)

ชือ่ หนวยงาน…... องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ……..
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ งวด ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐
จุจุดออนของการควบคุมหรือ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
๓.กองชาง
กิจกรรม ดานการออกแบบ
และควบคุมอาคาร
วัตถุประสงค
เพื่อใหการสํารวจ การออกแบบ
การเขียนแบบโครงการกอสรางตางๆ
การประมาณราคากลาง ถูกตอง
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง
การตางๆ

ไมมี

ไมมี

ไมมี

- ผูอํานวยการ
กองชาง
- หัวหนาฝาย
ออกแบบและ
ควบคุมงาน

การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลเรื่องนี้
(๑) คณะกรรมการสอบสวน มี
ความเห็นวาใหเรียกเงินคืนจาก
คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง ทั้ง ๔ คนๆ ละเทากัน คือ
คนละ ๑๖,๐๐๐ บาท
(๒) เจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดบรรลุวัตถุประสงค
ไมมีจุดออนหรือมีความเสี่ยง
เนื่องจากไดรับการอบรมพัฒนา
อยางตอเนื่อง
สรุป กิจกรรมการออกแบบและ
ควบคุมงาน ไมมีความเสี่ยงที่เปน
นัยสําคัญ

ชื่อผูรายงาน…....นายชัชวาลย ยาวิชัย……
ตําแหนง......องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...........
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐

ภาคผนวก ก.

ก -๑

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
----------------โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางใน
การจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะสงผลใหเกิด
ประโยชนสงู สุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเปน กระทรวง ทบวง หรือ กรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสนิ ลงทุนจากหนวยรับตรวจ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสาํ นักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ที่มกี ฎหมายจัดตั้งขึน้

ก -๒
“ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชา ผูรับตรวจ หรือ หนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือ ผูบริหารระดับสูง
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูด ํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ
หรือดํารงตําแหนงอื่นทีท่ ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔ ใหผกู ํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ขอ ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทาย
ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอยางนอยตองแสดงขอมูลดังนี้
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สาํ คัญในระดับหนวยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกีย่ วกับความซือ่ สัตย และจริยธรรมของ
ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(๓) ความเสีย่ งที่สาํ คัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสีย่ งที่สําคัญตาม(๓)
(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูก ํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินดวย เวนแต สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอืน่

ก–๓
ขอ ๖ ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกาํ กับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึง่ ครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิน้ ปงบประมาณหรือ
ปปฏิทินแลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการ
ควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทําความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบียบนี้
หรือไม
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายใน
ประกอบดวย
(ก) สภาพแวดลอมการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน
ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไมมีเหตุอันสมควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทัง้ พฤติการณของหนวยรับตรวจนัน้
ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบงั คับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี
เพื่อกําหนดมาตรการที่จาํ เปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถรายงานตอ
ประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกีย่ วของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติรายจายประจําป

ก–๔
ขอ ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

( นายปญญา ตันติยวรงค )
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

ก–๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนํา
๑. การควบคุมภายในเปนปจจัยที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
มีประสิทธิผล และชวยปองกันหรือลดความเสีย่ งจากความผิดพลาด ความเสียหาย ไมวาจะในรูป
ของความสิน้ เปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือการกระทําอันเปนการทุจริต
๒. มาตรฐานการควบคุมภายในที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ
ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งไดอนุวัติตาม
มาตรฐานสากล คือ รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แหง และ แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับ มาตรฐานการควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ
( International Organization Of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) มาปรับใชตามความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย

แนวคิด
๓. แนวคิดเกีย่ วกับการควบคุมภายใน มีดังนี้
(๑) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุม
ภายในเปนสิ่งที่ตองกระทําอยางเปนขัน้ ตอน มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา แตเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง
และแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยรับตรวจ ฝายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใชโดยรวม
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งไดแก การวางแผน การดําเนินการและการติดตามผล
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึ้นไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับของหนวย รับตรวจ
เปนผูมีบทบาทสําคัญในการทําใหมีการควบคุมภายในเกิดขึ้นในหนวยรับตรวจ ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดใหมีระบบการควบคุมที่ดี
โดยการกําหนดวัตถุประสงค การวางกลไกการควบคุมและการกําหนด
กิจกรรมตางๆ รวมทัง้ การติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นของหนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กาํ หนดขึ้น
(๓)การควบคุมภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด แมวาการ
ควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหเกิดความมั่นใจวาจะทําใหการดําเนินงาน บรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางสมบูรณ
เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัดจากปจจัยอื่นซึง่ มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจผิดพลาดการสมรูรว มคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ
และกฎเกณฑที่กําหนดไว นอกจากนีก้ ารวางระบบการควบคุมภายในจะตองคํานึงถึงตนทุนและผลประโยชนที่
เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะคุมคากับตนทุนที่เกิดขึ้น

ก-๖
คํานิยาม
๔. “หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการทีเ่ รียกชื่ออยางอื่นที่มฐี านะเปน กระทรวง ทบวง หรือ กรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิน่ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอืน่ ของรัฐ ไดแก หนวยงานอิสระ องคการมหาชน เปนตน
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือ กิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ไดแก องคกรเอกชน เปนตน
(๗) หนวยงานอืน่ ใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสาํ นักงานการตรวจ
เงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
๕. “ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รบั ผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชา ผูรับตรวจ หรือ หนวยรับตรวจ
• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมภิ าค ไดแก ผูว าราชการจังหวัด สวนในกรณีหนวย
รับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตตั้งอยูในสวนภูมิภาค ไดแก อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิน่ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
• ในกรณีหนวยงานอื่นของรัฐ ไดแก บุคคลหรือ คณะบุคคลที่เปนผูบงั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น
๖. “ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงานหรือผูบริหารระดับสูง ผูร ับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
๗. “ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
๘. “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดาํ รงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจหรือ
ดํารงตําแหนงอื่นทีท่ ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
๙. “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานทีผ่ ูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงินและดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ก–๗
ขอบเขตการใช
๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึ้นเปนแมบท สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปน
แนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซอน
ของสวนงานในความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุง
การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเปนที่นา พอใจอยูเสมอ อยางไรก็ตามการ
นํามาตรฐานไปใชจะตองไมขัดกับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบที่ทางราชการกําหนด

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
๑๑. ผูกาํ กับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซึง่ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives)
ไดแก การปฏิบัติงานและการใชทรัพยากรของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ
(๒) เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Objectives
ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางถูกตอง
เชื่อถือไดและทันเวลา
(๓) เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกีย่ วของ (Compliance
Objectives ) ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่
หนวยรับตรวจไดกําหนดขึ้น
๑๒. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกันไปขึ้นกับฝายบริหาร
ใหความสําคัญกับวัตถุประสงคใดมากกวากัน กลาวคือ บางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกัน
การทุจริต การรั่วไหล บางหนวยงานเนนการบรรลุวัตถุประสงคทางการบริหาร บางหนวยงาน
เนนเรื่องการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตองซึ่ง
เปนเรื่องของนโยบาย ทัศนคติ ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบ
การควบคุมภายในจึงควรใหความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่กาํ หนด
และปรับปรุงการควบคุมใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเ สมอ

ก–๘
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวย องคประกอบ ๕ ประการ ซึง่ ผูกาํ กับดูแลและฝาย
บริหารจะตองจัดใหมีในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม ( Control Environment )
(๒) การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)
(๓) กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities)
(๔) สารสนเทศ และ การสื่อสาร (Information and Communications)
(๕) การติดตามประเมินผล ( Monitoring)
๑๔. สภาพแวดลอมของการควบคุม
“สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึง่ รวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นในหนวยรับ
ตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอมอาจทําใหการควบคุมยอหยอน
ลงได
ตัวอยางปจจัยเกีย่ วกับสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร
ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร โครงสรางการจัดองคกร การมอบ
อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารดานบุคลากร เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูก ํากับดูแล ฝายบริหาร และบุคลากรของหนวย
รับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายในโดยสงเสริมใหบุคลากร
ทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความจําเปนและ
ความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้ง ดํารงรักษาไวซงึ่ สภาพแวดลอมของการควบคุมทีด่ ี
๑๕. การประเมินความเสีย่ ง
“ความเสีย่ ง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลาหรือ
เหตุการณซงึ่ ไมพึงประสงคที่ทาํ ใหงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กาํ หนด
“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการทีใ่ ชในการระบุและการวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ รวมทัง้ การกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใชในการควบคุมความเสีย่ ง
หรือการบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝายบริหารตองประเมินความเสี่ยงทัง้ จากปจจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจอยางเพียงพอและเหมาะสม

ก-๙
๑๖. กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการตางๆ ทีฝ่ ายบริหารกําหนดใหบุคลากรของหนวยรับ
ตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรือควบคุมความเสีย่ ง และไดรับการสนองตอบโดยการปฏิบัติตาม
ตัวอยางกิจกรรมการควบคุม เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่การงาน
เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมฝายบริหารตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตน จะตองแบงแยกหนาทีก่ ารงาน
ภายในหนวยรับตรวจอยางเหมาะสม ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ มีหนาทีเ่ ปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่
สําคัญหรืองานที่เสีย่ งตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบแตถามีความจําเปนใหกิจกรรมการควบคุมอื่นทีเ่ หมาะสม
ทดแทน
๑๗. สารสนเทศและการสือ่ สาร
“สารสนเทศ”หมายถึง ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอื่นๆ เกีย่ วกับการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสารสนเทศและการสือ่ สาร ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศอยางเพียงพอ
และสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก หนวยรับตรวจ ซึ่งจําเปนตองใช
สารสนเทศนัน้ ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา
๑๘. การติดตามประเมินผล
“การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัตงิ าน (Ongoing
Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง ( Separate Evaluation ) ซึ่งแยกเปนการประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง ( Control Self - Assessment )เชน การประเมินการควบคุมโดยกลุม ผูปฏิบัติงานภายในสวนงาน
นั้นๆ และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment) เชน การประเมินโดยผู
ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายนอก เปนตน
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมกี ารติดตามประเมินผล โดยการ
ติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพือ่ ใหความมั่นใจวา
•
•
•
•

ระบบการควบคุมภายในที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง
การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล
ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา
การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

ตุลาคม ๒๕๔๔

ภาคผนวก ข.

ข–๑
( ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ )

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ที่ ๑๑๒ /๒๕๔๙
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
………………………………….
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปน
แนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึง่ ปนบั แตวนั ที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได
กําหนดไว รายงานผูกาํ กับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึง่ ครั้งภายในเกาสิบวันหลัง
สิ้นปงบประมาณ นัน้
โดยที่องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ยังจัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตราดําเนินการ
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกําหนด
ใหนาํ ความในมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ การปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล โดยอนุโลมจึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ประกอบดวย
๑.๑ นายโอภาส ชัยนาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เปน ประธานกรรมการ
๑.๒ นส.สุดใจ แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง
เปน กรรมการ
๑.๓ นายเจริญ ธรรมะ ผูอํานวยการกองชาง
เปน กรรมการ
๑.๔ นางนันทา มากมี ผูอํานวยการกองการศึกษา
เปน กรรมการ
๑.๕ นางนีรนุช นามดี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปน กรรมการ
๑.๖ นายเดชา โชคชวย หัวหนาสํานักปลัด
เปน กรรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายมารุต สุดสงวน เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑.๘ นายวิเชียร เขี้ยวแกว นิติกร ๕
เปน กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ข–๒
ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีหนาที่
กําหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตราควบคุมกํากับดูแล
ชี้แจงแนะนําใหสํานัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
นําระบบควบคุมภายในที่กาํ หนดไวนาํ ไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหสาํ นัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายในงวดปงบประมาณ ๒๕๕๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ –๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) ดังตอไปนี้
(๑) การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕
ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ แลวรายงานผลความ
คืบหนาการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสีย่ งที่มีนยั สําคัญและกิจกรรมการควบคุม
(แบบ ค.๒) ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๔๙ หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น
ใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ เพื่อประเมินสรุปรวบรวมรายงานสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ผูก ํากับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิน้ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
(๒) การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๖
เมื่อดําเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามทีจ่ ดั วางไวมาระยะหนึ่ง ใหสาํ นัก/กอง
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลอันตราเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและ
ความเสีย่ งที่เปลี่ยนแปลงไป แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ ๖ กําหนด สงรายงานการติดตาม
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐เพื่อคณะกรรมการฯ ไดสรุปรวบรวมประเมินเปนระบบควบคุมภายในขององคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกาํ กับดูแล กระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอไป

ข–๓
๒. คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกาํ หนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
จึงใหมีคณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ประกอบดวย
(๑) นายโอภาส ชัยนาม ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาคณะทํางาน
(๒) นายเดชา โชคชวย หัวหนาสํานักปลัด
ผูชวย
เจาหนาที่
(๓) นายมารุต สุดสงวน เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน
(๔) นายวิเชียร เขี้ยวแกว นิติกร ๕
เจาหนาที่
โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสํานัก/กอง แลวสรุปรายงานในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน และ ให สํานัก/กอง รายงาน
ผลดําเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ทราบ ตามแบบรายงาน
ที่ระเบียบฯ กําหนด ภายในวันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อใหมกี ารติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน ในการปฏิบตั ิตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลอันตราตอไป
ทัง้ นี้ ตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชัชวาลย ยาวิชัย
(นายชัชวาลย ยาวิชยั )
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

ข-๔
(ตัวอยาง หนังสือที่ นายก อบต.อันตรา แจงสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน)

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักปลัด อบต.อันตรา โทร ๐๓๗ -๒๒๒๒๒๒
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
ที่ ๑๕๕/๒๕๔๙
เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
เรียน ผูอํานวยการกองทุกกอง และหัวหนาสํานักปลัด
ดวย ขอสงคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มาใหสาํ นัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน งวดปงบประมาณ ๒๕๕๐
(๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐) เรียนมาเพือ่ ทราบและถือปฏิบัติ และใหรายงานผลดําเนินการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒)
ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ และใหรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) ภายในวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ หากมีปญหาขอขัดของมิอาจดําเนินการไดใหชแี้ จงเหตุผลปญหาขอขัดของดังกลาว กอน
ระยะเวลาจัดสงรายงาน เพื่อจักไดพิจารณาปรับปรุงแกไขตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด

ชัชวาลย ยาวิชัย
(นายชัชวาลย ยาวิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

ข-๕
( ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ กองคลัง )

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ที่ ๑๑๓/๒๕๔๙
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
………………………………….
ตามคําสัง่ อบต. อันตรา ที่ ๑๑๒/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ ใหทุก สํานัก /กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตาม ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน อบต.อันตรา นัน้
เนื่องจาก กองคลัง จัดวางระบบควบคุมภายในไมถกู ตองตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ กําหนด ฉะนั้น เพือ่ ใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดําเนินการดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กองคลัง ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ประกอบดวย
(๑) น.ส.สุดใจ แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง
เปน ประธานกรรมการ
(๒) นางศรีสขุ บุญมี หัวหนาฝายการเงิน
เปน กรรมการ
(๓) นางแชม ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี
เปน กรรมการ
(๔) นายอาวุธ พูดนอย หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได เปน กรรมการ
(๕) น.ส.ดวงเดือน มีทรัพย หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปน เลขานุการ
(๖) นายภากร ชอนงาม พนักงานจัดเก็บรายได ๓
หรือผูมาดํารงตําแหนงแทน
เปน ผูช วยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ ดูแล
ชี้แจงแนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝาย/ งาน ดําเนินการ ใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ และนําระบบควบคุมภายในที่กาํ หนดไวนาํ ไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลโดยทุกฝาย
ทุกงาน ดําเนินการดังตอไปนี้

ข-๖
๑.๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ ๕ แลวรายงานผลความคืบหนาการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ เมือ่ ดําเนินการมาได
ระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจดั ทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐
๑.๒. เมื่อดําเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ใหทกุ ฝายทุกงาน
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อให
การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ ๖ กําหนด สงรายงานการติดตามประเมินผล
ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อคณะกรรมการฯ
ไดสรุปรวบรวมประเมินเปนระบบควบคุมภายในของคลัง รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ใหเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตอไป
๒.คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล
จึงใหมีคณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบดวย
(๑) น.ส.สุดใจ แสนสวย ผูอํานวยการกองคลัง
เปน หัวหนาคณะทํางาน
(๒) น.ส.ดวงเดือน มีทรัพย หัวหนาฝายทะเบียนทรัพยสนิ และพัสดุ เปน ผูชวย
(๓) นายภากร ชอนงาม พนักงานจัดเก็บรายได ๓
หรือผูมาดํารงตําแหนงแทน
เปน เจาหนาที่
โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหผูอาํ นวยการกองคลัง ทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน องคการบริหารสวนตําบลอันตราภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิน้ ไตรมาส
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ชัชวาลย ยาวิชัย

(นายชัชวาลย ยาวิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
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( ตัวอยางคําสั่งสํานักปลัด )

ค่ําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ที่ ๑๑๙ / ๒๕๔๙
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาทีภ่ ายในสํานักปลัด
-------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ( และแกไข
เพิ่มเติม),พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติ
งานของพนักงานสวนตําบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล ขอ ๙ และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัฒนา ( ก.อบต.พัฒนา) เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับหนังสือสํานักงาน
ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงใหยกเลิกคําสัง่ อบต.
อันตรา ที่ ๑๔๗/ ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง กําหนดงานและหนาที่ความรับผิดชอบพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางประจําของสํานักปลัด โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและมอบหมายใหพนักงานสวน
ตําบลทุกคนภายในสํานักปลัด ปฏิบัติงานใหม ดังนี้
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มอบหมายให นายโอภาส ชัยนาม นักบริหารงาน อบต.๘ ดํารงตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา เปนหัวหนาพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา โดยมี นายเดชา โชคชวย ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชว ย
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลองคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปนไปตามนโยบายทีน่ ายกองคการบริหาร
สวนตําบลสัง่ การเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
และ จังหวัดพัฒนา รวมทั้ง อํานาจหนาทีอ่ ื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว
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ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล กรณีไมมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถปฏิบตั ิงานได มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการที่มีระดับการดํารงตําแหนง
สูงสุดเปนผูรักษาราชการแทน โดยมีสว นราชการที่เปนฝายตางๆ ดังนี้
๑. ฝายบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให นายวิชัย งามขํา ตําแหนง บุคลากร ๖ เปนหัวหนา โดยมี นางโสภา คงงาม
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป ๔,น.ส.สมใจ มีทรัพย ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๓,นางสายใจ
งามขํา ตําแหนง เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ๓,น.ส.อุไลวัลย วงศไพโรจน ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ๒,
นายสําราญ ดําขํา พนักงานจาง ตําแหนง นักการภารโรง และนายชนินทร วัฒนา พนักงานจาง ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต เปนผูชวย ซึ่งมีหนาที่ดังนี้
๑.๑. ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัตงิ านตางๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๒. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา ซึง่ อยูในความรับผิดชอบของสํานัก/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๓. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ซึง่ อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานัก/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๔. งานการพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา ของทุกสํานัก/กองภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๕. งานการพาณิชย งานรัฐพิธแี ละงานประชาสัมพันธ
๑.๖. งานธุรการและงานสารบรรณ รางหนังสือ โตตอบหนังสือและเรื่องนําเสนอผูบริหาร
๑.๗. จัดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล และจัดทํารายงานการประชุมขององคการบริหาร
สวนตําบล
๑.๘. งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ และเครื่องราชตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจางประจํา
๑.๙. งานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําทุกคนภายในองคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา
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๑.๑๐. งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ของพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสํานัก/กองตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๑๑. งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยายและเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําทุกคน
๑.๑๒. จัดทําฎีกาเบิกจายเงินของสํานักงานปลัด และทะเบียนคุมงบประมาณรายจายของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๑.๑๓. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุม สัมมนาตางๆ
๑.๑๔. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการดานสถานที่ วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการประชุมสภา
๑.๑๕. การจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผอนประจําปและการลาอื่นๆ
๑.๑๖. งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๑๗. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. ฝายนโยบายและแผน
มอบหมายให นายมารุต สุดสงวน ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๖ เปนหัวหนา
โดยมี น.ส.อัญชลี แสนดี ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๔,นายประสิทธิ์ สุขใจ ตําแหนง นักวิชาการ
ประชาสัมพันธ ๓,น.ส.ศรัญยา บุญชวย ตําแหนง เจาหนาที่ธรุ การ ๒ เปนผูช วย ซึ่งมีหนาที่ดังนี้
๒.๑. งานจัดทําแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาตําบลประจําปตา งๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๒.๒. งานจัดทําขอบังคับตําบลและขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒.๓. งานขออนุมัติดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณตางๆ
๒.๔. งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๒.๕. งานดานวิชาการ ระบบขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธขององคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา
๒.๖. งานพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ วขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๒.๗. งานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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๓. ฝายกฎหมายและคดี
มอบหมายให นายวิเชียร เขี้ยวแกว ตําแหนง นิติกร ๕ รักษาการหัวหนา โดยมี นางสังเวียน คมคาย
ตําแหนง เจาหนาทีธ่ ุรการ ๓ และ น.ส.อัมพร กลาดี ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ๒ เปนผูชวย ซึ่งมี
หนาที่ดงั นี้
๓.๑. จัดทํารางขอบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๒. งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข
๓.๓. งานจัดทําทะเบียนคุมงานเกีย่ วกับเรื่องรองเรียน – รองทุกขตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ดานดําเนินการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
๓.๔. งานตรวจสอบความถูกตองการขออนุมัติดําเนินการตามขอบังคับตําบล กอนการบังคับใช
๓.๕. งานที่มีปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
๓.๖. งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบลหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๔. ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มอบหมายให นายมานพ สะอาด ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖ เปน
หัวหนา โดยมี จ.อ. อํานวย มาศิริ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสารณภัย ๔,นายเสรี
สุดสงวน ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓, นายสามารถ ปญญาดี พนักงานจาง
ตําแหนง คนงานทัว่ ไป, นายจาตุรงค จงประเสริฐ พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานดับเพลิง และ
นายเอกลักษณ ทองทับทิม พนักงานจาง ตําแหนง พนักงานขับรถดับเพลิง เปนผูชวย ซึ่งมีหนาที่ดงั นี้
๔.๑. งานอํานวยการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๒. งานชวยเหลือและฟนฟูผทู ี่ไดรับภัยตางๆ
๔.๓. งานกูภยั ตางๆ
๔.๔. งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
๔.๕. งานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการไดรับ
มอบหมายใหหัวหนาสวนนัน้ เปนผูสงั่ การและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะตองใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ใหเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

ข – ๑๑
ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสัง่ โดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความ
บกพรองเสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชัชวาลย ยาวิชยั
( นายชัชวาลย ยาวิชัย )
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

ข – ๑๒
( ตัวอยางคําสั่งกองคลัง )

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง
************************************
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ( และแกไข
เพิ่มเติม), พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กลาง พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัฒนา (ก.อบต.พัฒนา) เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบ
กับหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙
จึงใหยกเลิกคําสั่ง อบต.อันตรา ที่ ๑๔๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง แบงงานและการมอบหมาย
หนาที่ภายในสวนการคลัง โดยขอแจงการมอบหมายหนาทีก่ ารงานและความรับผิดชอบของแตละคนภายใน
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
มอบหมายให นางสาวสุดใจ แสนสวย ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
มีพนักงานสวนตําบล
เปนเจาหนาที่
คลัง ๗)
เปนหัวหนาผูรับผิดชอบกํากับดูแลภายในกองคลัง
ลูกจางประจํา และพนักงานจางในสังกัด เปนผูชว ย โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบพิจารณา ศึกษาวิเคราะห
ทําความเห็นเสนอแนะและดําเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ตองใหความชํานาญ โดยตรวจสอบ
การจัดการตางๆ เกี่ยวกับงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บ
รายได งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบ
งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกีย่ วกับการเบิกจายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาทรัพยสนิ ที่มีคา และหลักฐานการแทนตัวเงิน
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานตางๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตาง ๆ ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดหนวย
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การคลังไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการทํารายงาน
การประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายได
รายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะหประมาณการรายรับรายจาย กําหนดรายจายของ
หนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเลีย่ งภาษี
แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได ควบคุมการตรวจสอบรายงาน
การเงินและบัญชีตางๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อ จัดจาง รวมเปนกรรมการตางๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการรักษาเงิน เปนกรรมการตรวจการจาง เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
ฯลฯ เสนอขอมูลทางดานการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน เปนตน การจัดฝก
อบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเกีย่ วกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมในคณะ
กรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน
โดยมีสวนราชการที่เปนฝายตาง ๆ ดังนี้
๑. ฝายการเงิน
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นางศรีสขุ บุญมี ตําแหนง นักบริหารงานคลัง ๖
เปนหัวหนา โดยมี นางแชม ใจนอย ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕ และนางสาวบานชื่น
แกนจันทร ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ เปนผูชวย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
๑. จัดทําคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ-สงเงิน,คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับเงินประจําวัน
๒. การตรวจสอบการรับเงินรายไดจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ตามใบนําสงและใบสรุป
ใบนําสงเงินใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน
๓. การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแก เงินอุดหนุนทั่วไป , เงินอุดหนุน
ลดชองวางทางการคลัง, ภาษีมูลคาเพิ่ม, เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจเฉพาะ,
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล,คาธรรมเนียมปาไม,คาภาคหลวงแร,คาภาคหลวงปโตรเลียมที่โอนผานธนาคารโดยใช
บริการ Self-Service Banking
๔. การโอนเงินเดือนพนักงานเขาธนาคาร

ข – ๑๔
๕. การรับฎีกาเบิกเงินจากงานตางๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนําสงใหงานควบคุม
งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ
๖. นําฎีกาทีง่ านการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานตางๆ (ตามเอกสารที่แนบ)
๗. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ไดแก วันที่ ,ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรับเงิน ,ใบสําคัญ
รับเงินหรือหลักฐานการจาย ใบแจงหนี้ ใบสงของ ตองประทับตราตรวจถูกตอง
๘. การจัดทําฎีกาเบิกเงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม พรอมทั้งรายละเอียด
ตางๆ ใหครบถวน
๙. ดําเนินการเบิกตัดปโครงการที่ดําเนินการไมทนั ในปงบประมาณนัน้ หรือขออนุมัติจัดทํา
รายจายคางจายตามแบบทีก่ ําหนด
๑๐. การจัดทําเวรบริการประชาชนประจําเดือนภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
๑๑. การรับเงินรายไดจากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ตามใบนําสงและใบสรุปใบนําสงเงินให
ตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน พรอมทั้ง จัดสงใบนําสงเงินใหงานการบัญชีลงบัญชี
๑๒. การรับเงินจัดสรรจากทองถิน่ จังหวัด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คาอาหารเสริม (นม)
คาอาหารกลางวัน, คาเบี้ยเลี้ยงยังชีพ,คาอุปกรณกีฬา,คาติดตั้งหอกระจายขาว,คาหนังสือพิมพประจําหมูบาน
คาเชาบานบุคลากรถานโอน, คากอสรางทางหลวงชนบท,ออกใบเสร็จ ทําใบนําสงเงินใหงานการบัญชีลงบัญชี
๑๓. การนําสงเงินภาษีหัก ณ ทีจ่ าย เงินประกันสังคม, เงินคาใชจาย ๕%,เงินกูสวัสดิการธนาคาร
ออมสิน, เงินสหกรณออมทรัพยพนักงาน ดําเนินการภายในกําหนดเวลาไมเกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
๑๔. การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท. ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป
๑๕. การจัดทํารายงานการจัดทําเช็ค ลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน จัดทําสําเนาคูฉบับและ
ตัวจริงใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินสําเนาแยกแฟมไวตางหาก ๑ ฉบับ ติดตามประสานใหผูมีสิทธิรับเงินตาม
เช็คมารับไปโดยเร็วตองไมเกิน ๑๕ วันหลังจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว หรือดําเนินการนําออกไป
จายใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
๑๖. การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล, คาเชาบาน, คาจางเหมาบริการ, คาเลาเรียนบุตร,
เงินสํารองจาย, คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการไมควรเกิน ๕ วันทําการ หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากกอง/
ฝายตางๆ
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๒. ฝายบัญชี
มอบหมายให นางแชม ใจนอย ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๕ เปนหัวหนา
โดยมี นายเสรี อินคํา ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๒ รายละเอียดขอบเขตของงานและการ
ปฏิบัติมีดังนี้
๑. รับใบนําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
๒. ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินไดรับมาจากสํานักงานทองถิน่ จังหวัดพัฒนานํามาลง
บัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผานรายการทัว่ ไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ) แลวนํามาลง
ทะเบียนเงินรายรับ
๓. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ-จายเงิน และเสนอใหคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน
๔. รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/ อุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินถายโอน/ เลือกทําตามแบบ/
จ.ส.๐๒ ภายในกําหนดเวลา จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
๕. การจัดทําทะเบียนคุมตางๆ ไดแก
๕.๑. ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารใหถูกตองตรงกัน
๕.๒. ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจายและ Statement ของ
ธนาคารรวมทัง้ สมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน
๕.๓. ทะเบียนคุมเงินค้าํ ประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนาใบเสร็จรับเงินให
ถูกตอง
๕.๔. ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทถูกตอง
ตรงกัน
๕.๕. จัดทําทะเบียนคุมเงิน สวนลด ๖% คาใชจาย ๕% และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
ไดแก งบถายโอน,เงินผูดูแลเด็ก,เงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารเสริม (นม) คาเชาบานบุคลากร , เงินภาษี
หัก ณ ที่จา ย ลงรับและตัดจายใหเปนปจจุบัน
๕.๖.จัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมไดรับเงินสดเปนเงินโอนตางๆ
เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทําใหใบผานรายการบัญชี
มาตรฐาน ๑,๒,๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มกี ารปดบัญชี

ข – ๑๖
๖. จัดทํารายงานตางๆ ไดแก
๖.๑. การจัดทํารายงานประจําเดือน ไดแก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจําวัน,รายงานเงินรับฝาก,รายงานกระแสเงินสด,งบรับจายเงินสด,กระดาษ
ทําการกระทบยอด, รายจายตามงบประมาณ ( รายจายรายรับ) จายจากเงินสะสม,งบประมาณคงเหลือ,
กระดาษทําการรายจาย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับจาย และเงินสด
ประจําเดือน งบทดลองประจําเดือน
๖.๒. การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเมือ่ สิ้นปงบประมาณ ไดแก ปดบัญชี จัดทํางบ
แสดงผลการดําเนินงานจายจากรายรับ,งบทรัพยสนิ ,งบเงินสะสม,งบหนี้สนิ ,งบทดลองกอนและหลังปด
บัญชี
๗. การจัดทํารายงานที่ตองสงตามกําหนดเวลา ไดแก
๗.๑. รายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
๗.๒. รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐
เมษายน , งวดรายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
๗.๓. รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐
เมษายน, งวดเมษายน – กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม
๗.๔. รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐
ของเดือน ( มกราคม,เมษายน,กรกฎาคม,ตุลาคม )
๗.๕. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิน้ เดือนมิถนุ ายน,ธันวาคม
๗.๖. รายงานเศรษฐกิจรากฐานกอนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
๗.๗. ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เงินฝากประจํา
ทุกสิน้ เดือน ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ( เงินฝากออมทรัพย )
ทุกสิน้ เดือนมีนาคม ,มิถุนายน , กันยายน และ ธันวาคม โดยจัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป
๗.๘. รายงาน GPP
๘. งานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ข – ๑๗
๓. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได
มอบหมายให นายอาวุธ พูดนอย ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ๕ เปนหัวหนา โดยมี
นายภากร ชอนงาม ตําแหนง พนักงานจัดเก็บรายได ๓, น.ส.วิภา คําสี ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บ
รายได ๒, นางแจมจันทร พุมศรี ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายฉะออน มากเกิน ตําแหนง
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายยุทธ คงมิ่ง ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑, นายวีระ จันทรแรม
ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได ๑,นายแสง มวงศรี ตําแหนงพนักงานจดมาตรน้ํา และ นายกมล คุมแสง
ตําแหนง พนักงานจดมาตรน้ํา เปนผูช วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
๑. จัดเก็บรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลอันตราจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภทรับเงิน
รายได ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทัง้ นําใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานงานกับงานการเงินเรื่องการรับเงินโอน
ตางจังหวัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ นํามารวมในใบนําสงเงินกอนสงใหงานการเงิน กรณีรับ
เงินสดหรือเช็คตางจังหวัดกอนนําฝากธนาคารและสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพื่อจะใชสอบยันใหตรงกัน
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทัง้ รายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุก
ประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบนั มีการจําหนายชือ่ ลูกหนี้ ลงเลมที่
เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน และวันที่รับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทกุ ครั้งที่มีการรับเงิน
๓. งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํารายงาน
การประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป
๔. จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้จาก
ลูกหนี้โดยตรง
๕. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คา ภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบาํ รุงทองที่ ภาษีปาย
กิจการคานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ ,ลูกหนี้คาน้ําประปา
๖. งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน เชน คาน้ําประปา คาขยะใหหมดไปโดย
ไมมีคาง หรือมีรายการตองตัดมาตรน้ํา ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอน พรอมทั้งรายงานหนี้คางชําระ
๗. จัดทํา ภทบ. ๑๙ บัญชี งบหนาและงบรายละเอียดคาสวนลด ๖% เปนประจําทุกเดือน
พรอมทัง้ ตรวจสอบกับงานการเงินใหถกู ตองตรงกัน
๘. งานจัดทําทะเบียน ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖
๙. งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ข – ๑๘
๔. ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มอบหมายให นางสาวดวงเดือน มีทรัพย ตําแหนง เจาหนาที่พสั ดุ ๓ เปนหัวหนา โดยมี
นายสนั่น มากหลาย พนักงานจาง เปนผูชวย ซึ่งมีรายละเอียดและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กอนสิน้ เดือนกันยายน ของทุกป ตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
๒. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.๑,
ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๓. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน ฯ และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ)
เมื่อจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงในสวนตางๆ ใหทราบดวย
๔. จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ,ทะเบียนครุภัณฑ ลงเลขรหัสที่ตวั คุรุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกําหนดคืน
๕. แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหาย
ไมสามารถใชการไดและจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
๖. งานอืน่ ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
๕. ฝายตรวจอนุมัตฎิ ีกาและควบคุมงบประมาณ
มอบหมายใหนางสาว สุดใจ แสนสวย ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗)
โดยมี นางสาวราตรี หอมหวาน ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ๓ เปนผูชวย ซึ่งมีรายละเอียด
ของงานและขอบเขตของการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. นําฎีกาที่ สํานัก/กอง สงมาขอเบิกเงิน ลงทะเบียนคุมงบประมาณในฐานะหนวยงานผูเบิก
แลวตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกตองตรงกับ สํานัก/กอง ที่ขอเบิกหรือไม หากพบวาวงเงินงบประมาณ
คงเหลือไมถกู ตองตรงกัน ใหรีบแจง สํานัก/ กองผูขอเบิกเงิน ตรวจสอบใหถูกตอง กรณีมีเงินงบประมาณ
คงเหลือไมเพียงพอ ใหสง เรือ่ งคืนสํานัก/กอง เจาสังกัด ดําเนินการตอไป กรณีตรวจพบวางบประมาณ
แผนงานใด รายจายใด วงเงินงบประมาณใกลหมด ใหรบี แจงสํานัก/กอง เจาของงบประมาณ และแจง
สํานักปลัด ฝายแผนงานงบประมาณ ดําเนินการตอไป

ข – ๑๙
๒. ตรวจสอบรับรองความถูกตอง การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกีย่ วของ ของฎีกาที่ สํานัก/ กอง สงขอเบิกเงิน แลวลงชือ่ รับรองความถูกตองในฐานะผูตรวจสอบ
ฎีกาและควบคุมงบประมาณ
๓. ตรวจสอบรายรับที่รับเขามาวาพอใชจายกับรายจายทีจ่ าย หรือไม และประสานงานกับสํานัก/
กอง และฝายแผนงานงบประมาณ สํานักปลัด เพื่อเตรียมความพรอมที่จะเบิกจาย ตามแผนงาน/โครงการ
๔. ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายไดรับ ในภาพรวมของ อบต. กับ ฝายแผนงานงบประมาณ
สํานักปลัด ในทุกไตรมาส วามีเงินงบประมาณคงเหลือและรายไดรับ ถูกตองตรงกันหรือไม สําหรับกรณี
ใกลสิ้นปงบประมาณ ใหตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลาการเบิกจายเพื่อสอบทาน
ความถูกตองปองกันการเบิกจายเงินเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายผิดแผนงานโครงการ
๕. งานอืน่ ๆ ที่ไดรบั มอบหมาย
ใหผูไดรับคําสั่งดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย ตามคําสั่งโดยเครงครัด หากมีขอขัดของหรือ
อุปสรรคในการทํางานใหแจงให ผูอาํ นวยการกองคลังทราบในเบื้องตน และรายงานใหผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙

ชัชวาลย ยาวิชัย
( นายชัชวาลย ยาวิชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

ข – ๒๐
( ตัวอยางคําสั่งกองชาง )

ค่ําสั่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ที่ ๑๒๑/๒๕๔๙
เรื่อง การแบงงานและการมอบหมายหนาทีภ่ ายในกองชาง
************************************
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ( และแกไข
เพิ่มเติม),พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการ
กลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางแบงสวนราชการ วิธีการบริหาร และการ
และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล
ขอ ๙ และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพัฒนา (ก.อบต.พัฒนา) เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับ
หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงให
ยกเลิกคําสั่ง อบต.อันตรา ที่ ๒๘๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง แบงงานและการมอบหมาย
หนาที่ภายในกองชาง โดยขอแจงการมอบหมายหนาทีก่ ารงานและความรับผิดชอบของแตละคนภายในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
มอบหมายให นายเจริญ ธรรมะ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ( นักบริหารงานชาง ๗) เปน
หัวหนาผูรับผิดชอบกํากับดูแลภายในกองชาง มีพนักงานสวนตําบล เปนเจาหนาที่ ลูกจางประจําและพนักงาน
จางในสังกัด เปนผูชวย มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล
ดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง
งานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงานการเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุอุปกรณ อะไหลและน้าํ มันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่
และไฟฟาสาธารณะ ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสัง่ การตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีสวนราชการที่
เปนฝายตางๆ ดังนี้

ข – ๒๑
๑. ฝายกอสราง
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายมานพ เจริญดี ตําแหนง วิศวกรโยธา ๖ เปน
หัวหนา โดยมี นายบุญเลิศ เนินกระโทก ตําแหนง นายชางโยธา ๓ และ นายบุญเที่ยง พักพริ้ง
ตําแหนง เจาหนาทีธ่ ุรการ ๒ เปนผูชว ย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑. งานธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือรับ-สงตางๆ ของกองชาง
๒. งานกอสรางและบูรณะถนน งานกอสรางและบูรณะสะพาน งานกอสราง งานปรับปรุง
บูรณะและซอมแซมสิ่งกอสรางสาธารณะ
๓. งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบตั ิงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติตดิ ตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุอุปกรณ อะไหล น้าํ มันเชื้อเพลิง
๔. การสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสรางงานควบคุมอาคารใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ การขุดดิน – ถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องรองเรียนและเรื่องอืน่ ๆ ในพืน้ ทีห่ มูที่ ๑- ๒
๖. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
๒. ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสุชาติ สุวรรณ ตําแหนง วิศวกรโยธา ๖ เปน
หัวหนา โดยมีนายเจริญ สูงเนิน ตําแหนง วิศวกรโยธา ๕ ,นายณรงค เจาะจง ตําแหนง วิศวกรโยธา ๔
และ นางแจมจันทร แกวประเสริฐ พนักงานจาง ตําแหนง ผูชว ยชางโยธา เปนผูชวย มีรายละเอียดของ
งานและการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑. งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป
๒. งานวิศวกรรม การประมาณราคา รวมพิจารณากําหนดวางแผนงานงบประมาณ
๓. งานประเมินราคา งานควบคุมการกอสรางอาคารงานบริการขอมูลและหลักเกณฑ

ข – ๒๒
๔. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่ วของ การขุดดิน – ถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมถึง เรือ่ งรองเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่หมูที่ ๓
๕. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
๓. ฝายประสานสาธารณูปโภค
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสุรชัย สุธรี ธรรม ตําแหนง นายชางโยธา ๖
เปนหัวหนา โดยมีนายเอกชัย สังขพันธุ ตําแหนง นายชางโยธา ๔ นายสุรยิ า จิตรวิลยั ตําแหนง
นายชางโยธา ๓ และ นายโกศล นานอย พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา เปนผูชวย
มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้
๑. งานขนสงและวิศวกรรมจราจร
๒. งานไฟฟาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
๓. การระบายน้าํ แกไขปญหาน้ําทวมขัง การบํารุงรักษาคูคลองทอระบายน้ํา ทําการสํารวจ
พื้นที่และโครงการปองกันน้ําทวมขัง
๔. การจัดทําแผนโครงการบํารุงรักษาดูแลคลองสาธารณะ แผนโครงการลางทอระบายน้ําและ
แผนการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้าํ อุปกรณเกี่ยวกับการระบายน้ําใหมีความพรอมที่จะใชใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการแกไขเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปญหาน้ําทวมขัง การระบายน้าํ และจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง คูน้ํา สรางเขือ่ น สรางทํานบ เปนตน
๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ การขุดดิน – ถมดิน
ตาม พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรื่องรองเรียนและเรื่องอืน่ ๆ ในพืน้ ทีห่ มูที่ ๔
๖. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
๔. ฝายผังเมือง
มอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของ นายสรศักดิ์ เกตุแกว ตําแหนง นายชางโยธา ๖
เปนหัวหนา โดยมี นายไพโรจน สุขมุ ตําแหนง นายชางโยธา ๕ และนายณรงค วิลัย ตําแหนง
นายชางโยธา ๓ เปนผูชว ย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังตอไปนี้

ข – ๒๓
๑. สํารวจแผนที่ การกําหนด/การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
๒. งานจัดรูปที่ดนิ และฟน ฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตกอสรางอาคาร
การระวังชี้แนวเขตที่สาธารณะรวมกับสํานักงานที่ดนิ ฯ
๓. งานจัดรูปที่ดนิ และฟน ฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่
สาธารณะ การบุกรุกที่ดินในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดนิ ใหเปนที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะ
สิ่งสาธารณูปการ เชน ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
๔. การตรวจสอบการขอใชที่สาธารณะ การครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ ขออนุญาตเชื่อมทาง
สาธารณะ การดําเนินคดีกับผูบุกรุกที่สาธารณะ การดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/สิ่งสาธารณูปการ
เชน ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้าํ
๕. งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ งานการกอสราง โดยไดรับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม ฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การขุดดิน – ถมดิน ตาม
พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึง เรือ่ งรองเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพืน้ ทีห่ มูท ี่ ๕
๖. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงั คับบัญชา
โดยใหทุกฝายดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคในการทํางาน
ใหแจงใหผูอาํ นวยการกองชางในชั้นตนกอนเพื่อดําเนินการแกไข และรายงานใหผบู ังคับบัญชาชัน้ เหนือ
ขึ้นไปทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ชัชวาลย ยาวิชยั
( นายชัชวาลย ยาวิชยั )
นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

