
 
 

แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
 

เรียน  นายอ าเภอท่าเรือ 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหนับสิ้นปีสิ้นสุด 

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดว้ยวิธีการที่หน่วยงาน ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
มั่นใจอย่างสมเหตุ สมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ นายอ าเภอท่าเรือ 

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้
ดังนี้ 

 1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2562  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่ 

  1.2 มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ท าให้มีความเสี่ยงในด้านการบริหารงบประมาณ 
  1.3 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ยังไม่มีความเข้าใจในหลักการข้อบัญญัติงบประมาณ 
  1.4 การลงลายมือชื่อในฎีกา ไม่ครบถ้วน 
  1.5  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่สามารถติดตามลูกหนี้ได้ เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมไม่ชัดเจน 
  1.6  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ  
พ.ศ.2560 
  1.7 การบริหารงานระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นภารกิจที่เพ่ิมข้ึน  
 
 2.การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  2.1 ปรับปรุงมอบหมายหน้าที่ให้เหมาะสมกับคน กับงาน (Put the right man on the right job)  

ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.2 ประชุมซักซ้อมปรึกษาหารือ การบริหารการเงินการบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับกอง

คลัง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.3 ประสานเจ้าหน้าที่งบประมาณควรมีการวางแผนจัดท างบประมาณให้เพียงพอ ถูกต้องรัดกุม

ยิ่งขึ้น ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.4 ประสานหัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง ตรวจสอบและท าความเข้าใจถึงแหล่งเงินในการเบิกจ่าย

งบประมาณ ภายในปีงบประมาณ 2563 
 
 
 



 
 
 
 
  2.5  แจ้งประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบการลงลายมือชื่อใน

เอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.6  ท าหนังสือแจ้งประสานลูกหนี้ค้างช าระ ติดต่อขอช าระเป็นระยะๆ ภายในปีงบประมาณ 

2563 
  2.7  ก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในการในการจัดซื้อ

จัดจ้าง ฯ ให้เกิดความช านาญ  ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.8  มอบหมายผู้รับผิดชอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ใช้ชัดเจน ภายในปีงบประมาณ 2563 
  2.9  จัดท าสถิติควบคุมค่าใช้จ่ายระบบประปาหมู่บ้าน ทุกแห่งให้ชัดเจน ภายในปีงบประมาณ 

2563 
   
 
 
     ลายมือชื่อ     จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ 
         
        (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 
                วันที่    19  เดือน ธนัวาคม  2562  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.4 
ชื่อส่วนงานย่อย…………………………………………….. 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................... 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

2. การประเมินความเสี่ยง 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 

3. กิจกรรมการควบคุม 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

5. การติดตามประเมินผล 
…............................................................... 
…............................................................... 
…............................................................... 
 

 

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



 
ลายมือชื่อ....................................................... 

(ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย) 
ต าแหน่ง............................................................ 

วันที่................ เดือน..................พ.ศ. ................ 
 



แบบ ปค.5 

ชื่อส่วนงานย่อย......................................................... 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด............... เดือน............................. พ.ศ. ................... 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดคั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนด าเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ลายมือชื่อ........................................................ 

(ช่ือหัวหน้าส่วนงานย่อย) 

ต าแหน่ง............................................................... 

วันที.่............... เดือน..................พ.ศ. .................



 



                                            แบบ  ปค.4

องค์การประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ส านักงานปลัด พบว่าโครงสร้างการท างานมีความเหมาะสมดีแล้ว
  ส านักปลัด ปัจจุบัน มีหัวหน้าส านักปลัดเป็นหัวหน้างาน แต่ ภารกิจบางอย่าง ยังไม่อาจตอบสนองความต้องการ
และแบ่งงานต่างๆทีต้่องด าเนินการ เพือ่ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยพนักงาน
และนโยบายชองผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ บางคน ไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการ
งานบริหารทัว่ไป ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าส านักปลัด ประชาชน เลือกปฏิเสธการบริการทันทีหากไม่ใช่ หน้าที่
โดยมี เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยเหลือ และมีผู้ช่วยเหลือใน ความรับผิดชอบของตน 
ภารกิจดูแลรถยนต์ เป็น พนักงานจ้างภารกิจ จ านวน 1 คน และพนักงานบางคนยังไม่เข้าใจว่า นอกจากงานในหน้าที่
ภารกิจการดูแลส านักงานฯ ภารโรง เป็น พนักงานจ้างทัว่ไป งานนโยบายผู้บริหารแล้ว ยังมีงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ทีจ่ะ
1  คน  ภารกิจงานรับส่งเอกสาร  เป็นพนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน ต้องรับผิดชอบด้วย  เช่น  การได้รับมอบหมายให้เป็น
งานงบประมาณ  ปลัดเป็นเจ้าหน้าทีง่บประมาณโดยต าแหน่ง กรรมการคณะต่างๆ 
และมีหัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ช่วยเหลือ ในการบันทึกข้อมูลใน    หัวหน้างานได้จัดประชุมกับพนักงานในสังกัด ในเร่ือง
ระบบ e-laas  พนักงานคนใด อยู่ในสังกัดงานใด จะต้องท างานลักษณะ
งานสารบรรณ  ผู้รับผิดชอบคือเจ้าพนักงานธุรการ มีผู้ช่วยเหลือ เป็นทีมเดียวกัน ซ่ึงหากพนักงานคนใดไม่มา ภายในทีม
คือ พนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน งานเดียวกันต้องสามารถท างานแทนกันได้ 
งานบริหารบุคคล ผู้รับผิดชอบคือ  นักทรัพยากรบุคคล และในบางภารกิจงานขาดเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ โดยตรง
งานกิจกรรมสภา งานเลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล ผู้รับผิดชอบคือ เช่น หัวหน้าสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่
เจ้าพนักงานธุรการ มีผู้ช่วยเหลือ คือ พนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานประชาสัมพันธ ์ ผู้รับผิดชอบคือ เจ้าพนักงานธุรการ มีผู้ช่วย
เหลือ คือ พนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน
งานรัฐพิธี  ผู้รับผิดชอบคือ นักวิชาการศึกษา
งานทะเบียนพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าส านักปลัด และ
นักทรัพยากรบุคคล 
งานนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบคือ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน มีผู้ช่วยเหลือ คือ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน 1 คน
งานกฎหมายและคดี ผู้รับผิดชอบคือ หัวหน้าส านักปลัด
มีผู้ช่วยเหลือ คือ เจ้าพนักงานธุรการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับผิดชอบคือ รองปลัด
มีผู้ช่วยเหลือคือ เจ้าหน้าทีธุ่รการ (ลูกจ้างประจ า) จ านวน 1 คน
และมีพนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน  จ้างเหมาบริการ 1 คน 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   วันที ่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62



องค์การประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

งานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมการกีฬา และการท่องเทีย่ว
ผู้รับผิดชอบคือ นักวิชาการศึกษา และมี ครู ศพด. 1 คน
รับผิดชอบงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหนักงานจ้าง ภารกิจ 1 คน 
และมีพนักงานจ้างทัว่ไป 1 คน  จ้างเหมาบริการ 1 คน 
ภารกิจงานการกีฬา มีผู้ช่วยเหลือ เป็นพนักงานจ้างเหมา 2 คน
งานสวัสดิการสังคม  ผู้รับผิดชอบคือ  นักพัฒนาชุมชน และมี
ผู้ช่วยเหลือ คือ พนักงานจ้างเหมาบริการ 1 คน
งานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ผู้รับผิดชอบคือ  รองปลัด
มีผู้ช่วยเหลือคือ  เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าทีธุ่รการ 
(ลูกจ้างประจ า) ภารกิจงานก าจัดขยะส่ิงปฏิกูล มีผู้ช่วยเหลือ
เป็นพนักงานจ้างภารกิจ 1 คน พนักงานจ้างทัว่ไป 2 คน
พนักงานจ้างเหมาบริการ  1  คน
งานส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบคือ รองปลัด  มีผู้ช่วยเหลือ
ในภารกิจงานดูแลการสูบน้ า คือ  พนักงานจ้างทัว่ไป  2  คน
และพนักงานจ้างเหมา  1 คน
ภารกิจงานตัดหญ้า ดูแลต้นไม้ ผู้รับผิดชอบคือ  พนักงานจ้าง
จ้างทัว่ไป  1 คน จ้างเหมาบริการ  2 คน
   การบริหารงานของส านักปลัด จะแบ่งงานโดยใช้นโยบายของ
ผู้บริหาร แบ่งงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทีต้ั่งไว้ ทัง้นี้จะต้อง
สอดคล้องกับระเบียบมาตรฐานบริหารงานบุคคล  และระเบียบ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ ทีเ่กี่ยวข้อง 
   หัวหน้างานได้จัดประชุมกับพนักงานทีท่ างานอยู่ในภารกิจ
งานเดียวกัน ต้องสามารถท างานทดแทนกันได้ และในกิจกรรม
หนึ่งๆ อาจต้องท างานร่วมกับภารกิจงานอื่น หรือ งานกองอื่นด้วย

กองคลัง
สภาพแวดล้อม  ทีส่ าคัญคือ ในด้านของงบประมาณขาดการวาง กองคลัง ยังมีจุดอ่อนในเร่ือง
แผนทีรั่ดกุม ท าให้เกิดการโอนงบประมาณหลายคร้ัง 1) กิจกรรมการต้ังงบประมาณ
การแบ่งงานไม่ตรงกับต าแหน่งงานเกิดความไม่ช านาญ 3) กิจกรรมการลงลายมือชื่อและเอกสารประกอบฎีกา
ท างานในหน้าทีท่ีต่นเองรับผิดชอบ เนื่องจากขาดประสบการณ์ 3) กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี
และนโยบายของผู้บริหารแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน 4) กิจกรรมด้านพัสดุ

จึงต้องวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปค.5 ต่อไป

กองชา่ง
กองช่าง ปัจจุบัน มีงานทีไ่ด้รับมอบหมาย ได้แก่ จากสภาพแวดล้อมของกองช่าง  บุคลากรในกองช่าง 
งานแบบแปลนและก่อสร้าง   งานการโยธา  งานสาธารณูปโภค ไม่มีผู้เชี่ยวชาญการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคนิค
งานบริหารทัว่ไป เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ 
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มีพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งทีรั่บผิดชอบโดยตรง ได้แก่   เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563  คาดว่าจะมีการ
ผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ เร่ิมใช้ระบบประปา หมู่ที ่7  ซ่ึงอาจต้องมีการจัดท าค าส่ัง
มีพนักงานจ้างภารกิจ ในต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงาน มอบหมายงาน และอาจต้องเพิม่จ านวนเจ้าหน้าที่
ผลิตน้ าประปา  ในการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างทัว่ไป เพือ่ท าหน้าทีช่่างไฟฟ้า
พนักงานจ้างเหมา เพือ่ท าหน้าทีช่่วยเหลือด้านการผลิตน้ าประปา
 ในปีงบประมาณ 2562 มีการก่อสร้างระบบประปา เพิม่เติม
อีก 1 แห่ง คือ ระบบประปาหมู่ที ่7 ซ่ึงคาดว่าจะใช้งานได้ในปี
งบประมาณ 2563 
2. การประเมนิความเสี่ยง 2.การประเมนิความเสี่ยง
ส านักปลัด
   - เมื่อปีทีผ่่านมา ส านักปลัดได้ก าหนดการประเมินความ จากการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแผน
เส่ียงในเร่ือง 1. ในภารกิจด้านการบริหารจัดการ ในเร่ืองการจัดท า ทีไ่ด้ก าหนดไว้ตามแบบ ปค.5  พบว่า 
แผนและการจัดท างบประมาณไม่สอดคล้องกัน และก าหนดกิจกรรม   1.พบว่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
ในการปรับปรุง คือการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน ในเร่ือง ความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหาร
ระหว่างพนักงานทุกคน ผู้บริหารและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง งาน และการจัดท างบประมาณมากขึ้น
   ซ่ึงส านักปลัดได้ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการ 2.มีการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดล าพูน
จัดประชุมชี้แจง เมื่อคร้ังการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน และมีการด าเนินการตามคือการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์
การจัดท าแผน เมื่อวันที ่30 พฤศจิกายน 2561   โดยได้ก าหนดให้บ้านของผู้น าชุมชนต้องมีการฝังถังขยะ
วันที ่ 7  กุมภาพันธ์ 2562   วันที ่22 มีนาคม 2562 เปียก ซ่ึง ผู้บริหาร สมาชิก ก านันผู้ใหญ่บ่าน ฯลฯ
วันที ่4 มิถุนายน 2562  วันที ่2 กรกฎาคม 2562 ได้ด าเนินการแล้ว
วันที ่23 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันที ่24 ตุลาคม 2562  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562 พบว่างานการศึกษา
และการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคราวประชุม     จากการสังเกตุพบว่างานการศึกษา มีความเส่ียงในเร่ือง
เมื่อวันที ่6 ธันวาคม 2561  วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2562  วันที ่ การด าเนินงาน ( Operation) ด้านความถูกต้องเชื่อถือ
22  มีนาคม 2562  วันที ่6 มิถุนายน 2562 วันที ่8 กรกฎาคม ได้ของรายงานทางทางการเงิน (Financial Reporting)
2562  27 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันที ่ 25 ตุลาคม 2562 ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ
2.ภารกิจด้านการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ได้จัดท าโครงการ (Compliance) ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าทีไ่ด้ปฏิบัติตามระเบียบ
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ฯ ณ จังหวัดล าพูน  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
หลักเกณฑ์ ในเร่ืองการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในพืน้ที ่ซ่ึง สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง โดยได้ก าหนดให้บ้านของผู้น าชุมชนต้องมี อย่างเคร่งครัด แต่หากได้ทราบเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ
การฝังถังขยะเปียก ซ่ึง ผู้บริหาร สมาชิก ก านันผู้ใหญ่บ่าน ฯลฯ ก็จะช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ได้ด าเนินการแล้ว มากกว่า จึงได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
   - ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า ส านักปลัด มีความเส่ียง ประจ าปี 2562 ตามแบบ ปค.5 
ทีต้่องด าเนินการแก้ไขเร่งด่วน ในภารกิจด้าน การบริหารงานการ การด าเนินงาน ( Operation) ด้านความถูกต้องเชื่อถือ
ศึกษา  เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ ได้ของรายงานทางทางการเงิน (Financial Reporting)
รักษาเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยองค์การบริหาร ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ
ส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  ก าหนดให้ส านักปลัด เป็นผู้จัดท าฎีกา (Compliance) ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าทีไ่ด้ปฏิบัติตามระเบียบ
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เบิกเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง้สองแห่ง แต่เนื่องจากส านักปลัด กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
ขาดเจ้าหน้าที ่ทีม่ีความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดท าบัญชี สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   หากขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด อาจท าให้มีความเส่ียงในเร่ือง อย่างเคร่งครัด แต่หากได้ทราบเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ
การปฏิบัติไม่เป็น ตามกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ก็จะช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
    แต่เดิม อบต.ท่าเจ้าสนุก ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มากกว่า จึงได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถาน ประจ าปี 2562 ตามแบบ ปค.5 
ศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551   และในปัจจุบัน
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
ซ่ึงเป็นระเบียบใหม่ 

กองคลัง ความเส่ียงในเร่ือง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
และ การบริหารจัดการของเจ้าหน้าทีง่บประมาณ และการไม่เข้าใจ
ของเจ้าหน้าทีใ่นส านักฯ/กองผู้ขอเบิกเงินตามงบประมาณ 
ไม่ตรวจดูข้อบัญญัติก่อนท าบันทึกเสนอเบิกจ่ายว่าต้ังอยู่ในหมวดใด
แผนงานใด มีงบประมาณคงเหลือพอเบิกจ่ายหรือไม่
ซ่ึงอาจเส่ียงต่อการเบิกจ่ายเงินผิดหมวดผิดประเภท
เอกสารประกอบฎีกาเซ็นไม่ครบถ้วนท าให้เอกสารไม่รัดกุม

กองชา่ง
ความเส่ียงในเร่ือง การบริหารระบบประปา เนื่องด้วย ในปงีบประมาณ จากการประเมินสถานการณ์ ความเส่ียง อาจต้องประสบ
2563 จะต้องเร่ิมใหบ้ริหารระบบประปา หมู่ที่ 7 ปัญหา ในช่วงแรก อาจประสบปัญหาติดขัดในเร่ืองการ
จึงต้องมีการวางแผนต้ังแต่การ มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน โครงสร้าง ให้บริการประปา กับประชาชน
ซ่ึงในช่วงแรก งานกิจการประปาต้องมีภารกิจเพิ่มขึ้น และอาจต้องเพิ่ม

จ านวนบคุลากร เพื่อรองรับภารกิจ

3.กิจกรรมการควบคุม 3.กิจกรรมการควบคุม 
ส านักปลัด ได้แก่
1. จัดท าค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ให้ถูกต้อง ในช่วงแรก อาจไม่ได้รับความร่วมมือ จากบุคคล เนื่องจาก
เหมาะสม ครบถ้วน (Put the right man on the right job) จากทัศนคติส่วนบุคคล และความไม่คุ้นชินกับการปฏิบัติ
2.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน ระว่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องใช้ระยะเวลา ในการควบคุมและการก ากับดูแล
งานการศึกษา  และกองคลัง 
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กองคลัง  ได้แก่
1. จัดประชุมหารือ ระหว่าง ส่วนการคลังและเจ้าหน้าทีง่บประมาณ
เพือ่การใช้จ่ายเงินทีม่ีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาคู่มือการท างานบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ e-laas
ให้เกิดความช านาญเพิม่ขึ้น
3. ศึกษาระเบียบทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการต้องแจ้งผู้
ครอบครองทีดิ่นทีแ่ท้จริง ในการช าระภาษี
5. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บกับพนักงานจดมาตรน้ า
กรณีมาตรน้ าผิดปกติ
6.จัดท าทะเบียนเบียนวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และดูแลรักษาพัสดุ
อย่างเคร่งครัด
7.ศึกษาระเบียบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด

กองชา่ง ได้แก่
1. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ระบบประปาหมู่ที ่7 แบ่งงานกันท า
ให้ชัดเจน
2. จัดท าสถิติ ควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบประปาทุกแห่ง

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 4 สารสนเทศและการสือสาร
ส านักปลัด   ตามกิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร 1.การประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง คือ 1. การประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจร่วมกัน เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ควรมีทัศนคติทีดี ในการท างาน ต้อง
ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานการศึกษาส านักปลัด   กองคลัง เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมในองค์กร และต้องศึกษาหาความ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน แตกต่างระหว่างระเบียบฯ และ หนังสือส่ังการต่างๆ เพือ่ลด
ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ความเส่ียงต่อการกระท าผิดระเบียบ ฯ และเพือ่ให้สามารถ 
3. รูปแบบฎีกาเป็นไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว1325 ลงวันที ่ 27 มีนาคม 2562  -  ระเบียบเดิมทีใช้ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
4 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ ปี 2562  เป็นไปตามหนังสื ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษา
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท0816.2/ว 2786 ลงวันที่ ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
  8 พฤษภาคม  2562 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551

 -  รูปแบบฎีกาเดิม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.3/ว475 ลงวันที่

กองคลัง  การท างานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-laas ,   8  มีนาคม 2559
ลงระบบ Info, e-Plan และ ลงเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจุบัน    - แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0893.2/
ว 1918  ลงวันที ่16 มิถุนายน 2552



องค์การประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป

กองชา่ง เอกสารทีใ่ช้ในงานระบบประปาของกองช่าง ได้แก่
จัดท าเอกสารเก็บสถิติค่าใช้จ่ายบริหารงานระบบประปา   
ระบบเก็บข้อมูล  Info  

5.กิจกรรมการตดิตามผล 5.กิจกรรมการตดิตามผล
ส านักปลัด ได้ด าเนินการตาม กิจกรรมการติดตามผล ตามแบบ
1. ด าเนินการจัดท าค าส่ังมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบงานการศึกษา ปค.5 ประจ าปี 2562 ภายในปีงบประมาณ 2563 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2562
2. ด าเนินการจัดประชุมหารือ การด าเนินงานบริหารงานภายใน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2562
กองคลัง
1. ด าเนินการจัดประชุมหารือ ระหว่าง ส่วนการคลังและเจ้าหน้าที่
งบประมาณเพือ่การใช้จ่ายเงินทีม่ีประสิทธิภาพ
2. ด าเนินการศึกษาคู่มือการท างานบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
e-laas ให้เกิดความช านาญเพิม่ขึ้น
3. ด าเนินการศึกษาระเบียบทีเ่กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการ
ต้องแจ้งให้ผู้ครอบครองทีดิ่นทีแ่ท้จริง ในการช าระภาษี
5. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บกับพนักงานจดมาตรน้ า
กรณีมาตรน้ าผิดปกติ
6.จัดท าทะเบียนเบียนวัสดุให้เป็นปัจจุบัน และดูแลรักษาพัสดุ
อย่างเคร่งครัด
7.ศึกษาระเบียบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด
กองชา่ง
1. ด าเนินการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ระบบประปาหมู่ที ่7
แบ่งงานกันท าให้ชัดเจน
2. ด าเนินการจัดท าสถิติ ควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบประปาทุกแห่ง

        ชื่อผู้รายงาน........จิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ......................
                       (นายจิรวัฒน์  พิมพ์สุวรรณ)
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก
                    วันที ่ 19  ธันวาคม   2562


