รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลานารายณ์
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

คำนำ
ระบบการควบคุมภาย฿น ตามนวทางของคณะกรรมการตรวจงินผนดินทีไมีอยู หมาะสมกับ
สถานการณ์หนึไง ตมืไอระยะวลาผานเปมีหตุการณ์ ปัจจัยสีไยงปลีไยนปลงเป การควบคุมทีไมีอยูดิม จึงเม
หมาะสม ละเมป็นปัจจุบัน จาป็นตຌองมีการติดตามประมินผลการปฏิบัติ ตามระบบการควบคุมภาย฿นอยาง
ตอนืไองละสมไาสมอ พืไอปรับปรุงกຌเขการควบคุมภาย฿น ฿หຌป็นปัจจุบันละหมาะสมกับสถานการณ์ ทีไ
ปลีไยนปลงเป ตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับ
หน วยงานของรัฐ พ.ศ. โ56แ ขຌอ ้ วรรค ใ ดย฿หຌ รายงานการประมิ นผลการควบคุมภาย฿นต อหั วหนຌ า
หนวยงานของรัฐพืไ อพิ จารณาลงนาม ละจัดส ง฿หຌนายอาภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมการทีไนายอาภอจัด฿หຌ มีขึๅน
ดานินการรวบรวมละสรุปรายงานการประมินผลการวบคุมภาย฿นดังกลาวมาจัดทารายงานการะประมินผล
การควบคุมภาย฿นของ อปท. ระดับอาภอ ละสง฿หຌสานักงานสงสริมการปกครองทຌองถิไนจังหวัด ภาย฿น ้เ
วัน นับตวันสิๅนปีงบประมาณ
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เดຌดานินการประมินผล
การควบคุมภาย฿น ตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿น
สาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ56แ ประกอบดຌวย หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น ิบบ ปค.
แี รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ิบบ ปค.ไี รายงานประมินผลการควบคุม
ภาย฿น ิบบ ปค.5ี
องค์ การบริหารสวนต าบลล านารายณ์ หวังป็นอยางยิไงว า รายงานการประมินผลการควบคุ ม
ภาย฿น จะมีสวนชวย฿หຌระบบการควบคุมภาย฿นของหนวยงานมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มากยิไงขึๅน รวมทัๅง
มีความพียงพอ หมาะสมละมีประสิทธิผลอยูสมอ ซึไงนอกจากจะทา฿หຌกิดประยชน์฿นการบริหารงานของ
หนวยงานองดยฉพาะรืไองการป้องกันการรัไวเหล การทุจริต ละความสียหายทีไอาจจะกิดลຌว ยังสงผลตอ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการ฿ชຌจายงินผนดิน อันจะป็นประยชน์ตอประทศชาติป็นสวนรวมดຌวย
---------------------------

คณ กรรมกำรปร เมินผลกำรควบคุมภำยใน
25 ธนวำคม 256๓

สารบัญ

หนຌา

คานา
สารบัญ
รายงานการติดตามประมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยทาง
การงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๏
-หนวยรับตรวจ
แ หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภายใน ิบบ ปค.แี
2 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ิบบ ปค.4ี
3. รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน ิบบ ปค.5ี
๐. รายงานการสอบทานการประมินผลการควบคุมภายในของผูຌของตรวจสอบภายใน
ิบบ ปค.๒ี

1-3
4-22
23-3๐

-หนวยงานยอย
3.4 รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ิบบ ปค.4ี
3.5 รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน ิบบ ปค.5ี

4์-6์
6ํ-72

ภาคผนวก ก
ู หนังสือนายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์จຌงใหຌหัวหนຌาสวนราชการ
ติดตามประมินผลระบบการควบคุมภายใน
ู คาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบการควบคุมภายใน
ู คาสัไงบงงานละกาหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

3๑-๏๙

รายงานการสอบทานการ
ประมินผลการควบคุมภายในของ
ผู้ของตรวจสอบภายใน
(บบ ปค.๖)

หนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

บบ ปค.แ

รียน นายอาภอชัยบาดาล
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ เดຌประมินผลการควบคุมภาย฿นหนวยงานสาหรับปีสิๅนสุด
วันทีไ ใเ กันยายน พ.ศ. โ5ๆ๏ ดຌวยวิธีการทีไหนวยงานกาหนดซึไงป็นเปตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวา
ดຌ ว ยมาตรฐานละหลั ก กณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภาย฿นส าหรั บ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. โ5ๆแ ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอ฿หຌความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภาย฿นดຌานการดานินงานทีไมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดຌานการรายงานทีไกีไยวกับการงิน ละเม฿ชการงิน ทีไ
ชืไอถือเดຌ ทันวลา ละปรง฿ส รวมทัๅงดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการ
ดานินงาน
จากผลการประมินดังกลาว องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ หในวา การควบคุมภาย฿นของ
หนวยงานมีความพี ยงพอ ปฏิบั ติตามอยางตอนืไ อง ละป็ น เปตามหลั กกณฑ์ กระทรวงการคลั ง วาดຌว ย
มาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ ภาย฿ตຌการกากับดูล
ของนายอาภอชัยบาดาล
อยางเรกใดี มีความสีไยงละเดຌกาหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดเป สรุปเดຌดังนีๅ
1. ความสีไยงทีไมีอยูทีไตຌองกาหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
2. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
1. ความสีไยงทีไมีอยูทีไตຌองกาหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
ความสียงของสานักงานปลัด ตຌองจัดการบริหารความสีไยงทีไตຌองกาหนด
จากการสารวจ สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ประมินองค์ป ระกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๕ องค์ป ระกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไ
พียงพอละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
ํ. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมผนพัฒนาตาบล มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๎. กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยตางโ มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมี
จุดออนทีตไ ຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป

-โความสียงของกองคลัง ตຌองจัดการบริหารความสีไยงทีไตຌองกาหนด
จากการสารวจ กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไพียงพอ
ละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
กองคลัง
๐. กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ มีการควบคุมพียงพอ
ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๑. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี มีการควบคุมพียงพอ ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿น
ปีงบประมาณถัดเป
๒. กิจกรรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมพียงพอ ตยังมีจุดออนทีไตຌอง
ติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
ความสียงของกองชาง ตຌองจัดการบริหารความสีไยงทีไตຌองกาหนด
จากการสารวจ กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไพียงพอ
ละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
กองช่าง
๓. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌานวิศวกรรมการกอสรຌาง มีการควบคุมยังเมพียงพอ ละ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๔. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบกอสรຌาง
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ จึงทา฿หຌการปฏิบัติงานเมสมบูรณ์ ชน งานสารวจระดับหรือ
นวตาง โ ตຌอง฿ชຌบุคลากรอยางนຌอย ไ คน
โ. ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเมพียงพอ ชน ครุภัณฑ์สารวจ
ใ. กฎหมาย ระบียบ หรือจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๕. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ
โ. การกอสรຌางครงสรຌางละวัสดุกอสรຌางบางสวนเมเดຌมาตรฐาน หรือตามขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
ความสียงของกองสวัสดิการสังคม ตຌองจัดการบริหารความสีไยงทีไตຌองกาหนด
จากการส ารวจ กองสวัส ดิ ก ารสั งคม องค์ การบริห ารส ว นต าบลล านารายณ์ อาภอชั ยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุม
ทีไพียงพอละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ

กองสวัสดิการสังคม

-ใ-

แ์. กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์ มีการควบคุมพียงพอ ตยังมี
จุดออนทีตไ ຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
ํํ. กิจกรรมการงานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅนทะบียนผูຌสูงอายุ มีการควบคุมพียงพอลຌว
ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
ํ๎. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿น
ปีงบประมาณถัดเป
ํ๏. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละ
งินชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบายรัฐบาลรัฐบาล มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
โ. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
สานักงานปลัด
๑. มีการติดตามตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมายหนังสือสัไงการ ดยมี
การควบคุมดูลจากหัวหนຌาหนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปีละ ๑
ครัๅง พืไอ฿หຌความสีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป
กองคลัง

๑. มีการติดตามตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมายหนังสือสัไงการ ดยมี
การควบคุมดูลจากหัวหนຌาหนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปีละ ๑
ครัๅง พืไอ฿หຌความสีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป
กองช่าง

๑. มีการควบคุมของชาง ป็นเปตามระบียบทีไกีไยวขຌอง อยางครงครัด ดยมี
การควบคุมดูลจากหัวหนຌาหนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปีละ ๑
ครัๅง พืไอ฿หຌความสีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป
กองสวัสดิการสังคม
๑. มีการติดตามตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมายหนังสือสัไงการ ดยมี
การควบคุมดูลจากหัวหนຌาหนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปีละ ๑
ครัๅง พืไอ฿หຌความสีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป
ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
วันทีไ ๎๕ ธันวาคม โ5ๆ๏

รายงานการประ มินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
( บบ – ปค.4)

รายงานการประ มินผล
การควบคุมภายใน
( บบ – ปค.5)

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
สานักงานปลัด
ํ. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมผนพัฒนา
ตาบล
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌประชาชนมีสวน฿นการนาสนอ
ครงการทีสไ าคัญบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาตาบล ซึไงจะ
ป็นการชวยกຌเขปัญหาของชุมชน฿นการตอบสนอง
นยบายละความตຌองการของประชาชนเดຌมาก
ทีไสุด

ความสีไยง
ํ . ป ร ะ ช า ช น เ ม ฿ หຌ
ความส าคั ญ ฿นการท า
ประชาคมละการจัดทา
ผน
โ. ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการ
จั ด ท าผนพั ฒ นา ช น
ผูຌนา ผูຌทนชุมชน ละ
สมาชิก อบต. บางคน
ยั งขา ด ค ว า ม รูຌ ค ว า ม
ขຌา฿จ฿นรืไองผนพัฒนา
ใ. มีการพิไมติมละ
ปลีไ ย นปลงผน฿น
ปงบประมาณ
ไ.ระบียบกระทรวง
มหาดเทยว า ดຌ ว ยการ
จัดทาผนฯ มีการกຌเข
ปลีไยนปลงบอย
5. การสัไ งการ฿หຌ จั ด ท า
ผนตละครัๅงกาหนด฿หຌ
ลຌวสรใจรใวกินเปละ
เม มี ก ารประชุ ม ชีๅ  จง
การดานินการ฿ดโ฿หຌ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ํ. คไาสัไงตงตัๅงคณะ
ท า ง า น จ า ก ทุ ก ส ว น
ราชการ฿นองค์กร
โ. ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ประชุม/ประชาคมจัดทา
ผนพัฒนา
ใ. ปฏิ บั ติ ต ามระบี ย บ
ห นั ง สื อ สัไ ง ก า ร ทีไ
กีไยวขຌอง

การควบคุ ม ยั งเม เ ดຌ ผ ล
 นืไ อ ง จ า ก ผูຌ ทีไ มี ส ว น
กีไ ย วขຌ อ งยั ง เม มี ค วาม
 ขຌ า ฿ จ  ล ะ ฿ หຌ ค ว า ม
รวมมือ

แ. ประชาชนกลุมปງา
หมายส ว น฿หญ เ ม  ขຌ า
รวมประชุมนืไองจากเม
มี  วลาละยั ง เม  หใ น
ความสาคัญของการขຌา
มามีสวนรวม
โ. ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการ
จัด ท าผนพัฒ นา ช น
ผูຌนา ผูຌทนชุมชน ละ
สมาชิก อบต. บางคน
ยั งขา ด ค ว า ม รูຌ ค ว า ม
ขຌา฿จ฿นรืไองผนพัฒนา
ใ. มีการพิไมติมละ
ปลีไ ย นปลงผน฿น
ปงบประมาณ

ูโใู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1. บ ร ร จุ  ค ร ง ก า ร นางอัญชลี มนวรรณ
ส าคั ญ ร ง ด ว นเวຌ ฿ น นักวิคราะห์นยบาย
ผนพัฒนา
ละผน ชานาญงาน
โ. ท าความขຌ า ฿จกั บ
ประชาชนกับครงการ
ทีไ ด า  นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชุ ม อย า งจริ ง จั ง
กีไ ย วกั บ การคั ด ลื อ ก
ครงการ
3. ประชาชน฿นหมูบຌาน
ด า  นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชุมประชาคมอยาง
จริ งจั ง กีไ ย ว กั บ ก า ร
คั ด ลื อ กคร งการ ทีไ
หมู บຌ า นตຌ อ งการมาก
ทีไ สุ ด ฿นการบรรจุ  ขຌ า
ผนพัฒนาฯ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

๎. กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัย
ตางโ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ูพืไอ฿หຌการชวยหลือละสงคราะห์
ผูຌประสบภัย฿นตาบลมีความรวดรใวป็นเปตาม
ขัๅนตอนของระบียบกฎหมายทีไกาหนดละกิด
ประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการงบประมาณ

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ . ข า ด  จຌ า ห นຌ า ทีไ ทีไ
รั บ ผิ ด ช อ บ ฿ น ง า น
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน
ดยตรง
โ.ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทีไ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ฿นการ
ปฏิบัติงาน
3.การ฿หຌความชวยหลือ
ผูຌประสบภัยเมทันทวงที
ไ.ก าลั ง จຌ า หนຌ า ทีไ อป
พร.มี เ ม  พี ย งพอมืไ อ
 ที ย บ กั บ สั ด ส ว น
ประชาชนทีไมีอยู

แ.ต ง ตัๅ ง นั ก วิ  คราะห์
นยบายละผน
ช ว ย  ห ลื อ หั ว ห นຌ า
ส านั ก ปลั ด อบต. ฿น
การ ปฏิบัติงานดຌานการ
ปງองกันละบรรทาสา
ธารณภั ย ระหว า งรอ
บรรจุ
2 จัดหาวัสดุูอุปกรณ์ทีไ
จ า  ป็ น ฿ น ก า ร
ปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอ

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด

จຌาหนຌาทีไตຌองศึกษาอง
ชน การทบทวน
ผนพัฒนาทຌองถิไน
ิพ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆ5ี

ข า ด  จຌ า ห นຌ า ทีไ ทีไ
รั บ ผิ ด ชอบงานปງ อ งกั น
กาลังจຌาหนຌาทีไ อปพร.มี
เมพียงพอ

แ.มี  ผนปງ อ งกั น ละ การควบคุ ม ทีไ มี อ ยู นัๅ น
บรรทาส าธ ารณภั ย สามารถลดความสีไยงทีไ
ส าหรั บ ฿ชຌ  ป็ น นวทาง กิดขึๅนเดຌ฿นระดับหนึไง
ปฏิบัติกรณีกิดสาธารณ
ภัยตาง โ
2. มีการตัๅงงบประมาณ
งินสารองจาย สาหรับ
บรรทาความดือดรຌอน
หรือชวยหลือประชาชน
ผูຌป ระภั ย ธรรมชาติ  ป็ น
ประจาทุกป
ใ . มี ค า สัไ ง  ต ง ตัๅ ง
จຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น

ูโไู

นางอัญชลี มนวรรณ
นักวิคราะห์นยบายละ
ผน ชานาญงาน

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจาปี
วัตถุประสงค์การควบคุม
- พืไอ฿หຌการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาป ป็นเปอยางรียบรຌอย ละ
ครอบคลุมผนพัฒนาทຌองถิไน

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

การปฏิบัติงานดຌา นการ
ปງ อ งกั น ละบรรทาสา
ธารณภั ย เปทนพลาง
กอน
แ. การจัดทาขຌอบัญญัติ
ยังเมครอบคลุมตาม
ผนพัฒนาขององค์การ
บริหารสวนตาบล
นืไองจากงบประมาณมี
จากัด
โ. มีการอน กຌเข
ปลีไยนปลง
งบประมาณตลอดป
ใ. นืไองจากมีการ
ปลีไยนปลงระบียบ

แ.ปฏิบตั ิตามระบียบ
หนังสือสัไงการทีไ กีไยว
ขຌอง
โ. วางผนการจัดทา
งบประมาณ฿หຌสมดุล
พียงพอตอการ฿ชຌจาย
ตลอดปงบประมาณละ
สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ใ.กาชับการวางผน
สมอครงการของตละ
หนวยงานควรป็น
ครงการทีไมีความ
ตอนืไองพืไอประยชน์฿น
การตัๅงงบประมาณ

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ.ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชาขาด
การควบคุ ม ดู  ล฿หຌ มี
การวางผลการจัด ท า
งบประมาณ฿หຌ ส มดุ ล
พี ย งพอตอ การ฿ชຌจ า ย
ตลอดป ง บประมาณ
 ล ะ ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ
ผนพัฒนา
โ.ดานินการจัดทาผน
ด านิ น งานประจ าป
 พืไ อ ฿ หຌ ท ร า บ ถึ ง
 ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม
งบ ป ร ะ ม า ณ ฿ น ก า ร
พัฒนาพืๅนทีไทีไกาหนดเวຌ
ลวงหนຌามีความชัดจน
฿นการปฏิบัติมากขึๅน

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด

5.ปั ญ หา฿นการสัไ ง ฿ชຌ
ก าลั ง อปพร.฿นขต
พืๅนทีไ
มีการกาหนดนวทาง
วางผนการ฿ชຌจาย฿หຌ
สมดุลพียงพอตอ
งบประมาณนัๅนรวมทัๅงมี
การติดตามละควบคุม
ซึไงจะป็นผลดี฿นระดับ
หนึไงตยังเมพียงพอตอ
การบรรลุผลสารใจตาม
วัตถุประสงค์

ูโ5ู

แ. การจัดทาขຌอบัญญัติ
ยั ง เม ค รอบคลุ ม ตาม
ผนพัฒนาขององค์การ
บ ริ ห า ร ส ว น ต า บ ล
นืไอ งจากงบประมาณมี
จากัด
โ. มี ก าร อน  กຌ เ ข
ปลีไยนปลงงบประมาณ
ตลอดป
3.  นืไ อ ง จ า ก มี ก า ร
ปลีไ ย นปลงระบี ย บ
กฎหมาย หนังสือสัไงการ
ทีไ กีไยวขຌองตลอดวลา

นางอัญชลี มนวรรณ
นักวิคราะห์นยบายละ
ผน ชานาญงาน

บบ ปค.5
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนโ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กองคลัง
ไ.กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอน
สนอ อนุมัติ บิกจายงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์การควบคุม
- พืไอมิ฿หຌกิดขຌอบกพรองจากการ บิก
จายงินงบประมาณละ฿หຌ ป็นเปดຌวยความ
ถูกตຌองตาม ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวย
การรับงิน การบิกงิน การฝากงิน การกใบ
รักษางิน ละการตรวจงิน ของ อปท. 2547
ละกฎหมายขຌอบังคับ หนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง

ความสีไยง
การวางฎีก า ลายมื อชืไ อ ผูຌ
บิ ก ผูຌ มี อ านาจอนุ มั ติ เ ม
ครบถຌ ว นท า฿หຌ  กิ ด ความ
ลาชຌา฿นการบิกจาย

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

1.จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน
การควบคุมทีไมีอยูย ังเม
ตองถือปฏิบัติตาม ระบียบ พียงพอทาทีไควร
ดยครงครัด
2.หน ว ยงานจ าของงบ
ประมาณตรวจสอบ
หมวด/ประภท฿หຌ ละอียด
กอนวางฎีกา บิกจายละ
ตรวจสอบ อกสาร
ประกอบฎี ก า฿หຌ ค รบถຌ ว น
รวมทัๅง ตรวจสอบลายมื อ
ชืไอ฿น ฎีกา฿หຌครบถຌวนมืไอ
เม ถู ก ตຌ อ ง฿หຌ  กຌ เ ขลຌ ว
สรใ จ ภาย฿นสามวั น นั บ
จาก วันทีไเดຌรับทราบ
3.ผูຌ ต รวจฎี ก าเดຌ ตรวจ
อกสารทางการงิ น อย า ง
 ค ร ง ค รั ด ก อ น มี ก า ร
บิกจายทุกครัๅง

ูโๆู

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
1.ลายมือชืไอผูຌบิกผูຌมี

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1.฿หຌหนวยงานจຌาของ น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
อานาจอนุมัติเม
งบประมาณผูຌ  บิก คอย นักวิชาการงินละบัญชี
ครบถຌวนทา฿หຌกิดความ ก า ชั บ ก า กั บ ดู  ล
รักษาราชการทน
ลาชຌา฿นการบิกจาย
จຌ า หนຌ า ทีไ ผูຌ ป ฏิ บั ติ งาน
ผอ.กองคลัง
฿หຌ ด านิ น การกีไ ย วกั บ
การรวบรวมสงอกสาร
การบิกจาย฿หຌกองคลัง
อยา งครบถຌว น ละส ง
ภาย฿นก าหนด ระยะ
ร ะ ย ะ  ว ล า อ ย า ง
คร ง ครั ด พืไ อ เม ฿หຌ
ระยะวลาการบิกจาย
กินกวาระบียบกาหนด

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนโ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
5. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี
วัตถุประสงค์การควบคุม
1. เพื่อให้เจ หน ท่ ของกองคลงมคว มรู
คว มเข ใจในก รปฏบตง นในร บบ e-LAAS

ความสีไยง
ระบบ e-LAAS มีการ
ปลีไยนปลงระบบ฿หมทา
฿หຌจຌาหนຌาทีไยังเมมีความ
ขຌา฿จ฿น การปฏิบตั ิงาน
ของระบบฯ มากนัก

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

฿หจาหนาทีไหรือผูຌ
ปฏิบัติงาน฿นระบบบัญชี
คอมพิวตอร์ขององคกร
ปกครองสวนทองถิไน
(e-LASS) ศึกษาระบบการ
ปฏิบัติงาน ละ฿หขารวม
อบรมกีไยวกับการ
ปฏิบัติงาน฿นระบบ
e-LASS

฿หจาหนาทีไทีไปฏิบัติงาน
฿นระบบ e-LASS ศึกษา
ระบบการปฏิบัติงาน
ละ฿หขารวมอบรม
กีไยวกับการปฏิบัติงาน
฿นระบบ e-LASS

ระบบe-LAAS มีการ
ปลีไยนปลงระบบ฿หม
ทา฿หจาหนาทีไยังเมมี
ขา฿จ฿นการปฏิบตั ิงาน
ของระบบมากนัก

ูโ็ู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

฿หจาหนาทีไทีไปฏิบัติ
น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
งาน ฿น ระบบ e-LASS นักวิชาการงินละบัญชี
รักษาราชการทน
ศึกษาระบบการ
ผอ.กองคลัง
ปฏิบัติงานละ฿หขา
รวมอบรมกีไยวกับการ
ปฏิบัติงาน฿นระบบ

e-LASS

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนโ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ๆ. กิจกรรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1. พืไอ฿หประชาชนผูຌมีหนาทีไชาระภาษีมี
ความรูความขา฿จ฿นชาระภาษีมากยิไงขึๅน
2. พืไอ฿หการจัดกใบรายเดຌป็นตาม
นยบายละปງาหมายทีกไ าหนด
3. พืไอ฿หงานผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย
สิน฿หมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

ความสีไยง
ประชาชนยังเมมีความ
ขา฿จ฿น พรบ.ภาษีทีไดิน
ละสิไงปลูกสรຌางทาทีไควร
พืไอรองรับการ฿ชระบบ
LTAX3000 ละระบบ
LTAX GIS สาหรับ฿ชควบ
คู กับการ฿ชพรบ.ภาษี
ทีไดิน ละสิไงปลูกสรຌาง฿น
การจัดกใบภาษีฯ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

1. มีการจัดทาปງายละ
ผนพับประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีฯ
2. มีการรับชาระภาษีนอก
สถานทีไพืไอบริการ
ประชาชน
3. จัดทาผนทีไภาษี ฯ ละ
นาขอมูลผน ทีไภาษีฯ
มา฿ช฿นการ จัดกใบภาษี
4. ฿หจาหนาทีไที กีไยวของ
ดานินการจัดทาผนทีภไ าษี

การควบคุมภาย฿นทีไ
มีอยูย ังเมพียงพ อ
นืไองจากผูຌขຌาขาย฿น
การชาระภาษีทีไดินละ
สิไงปลูกสรຌางยังเมมี
ความขา฿นระบียบฯ
ทา฿หการจัดกใบภาษีเม
ป็นเปตามปງาหมายทีไ
กาหนด
การทาผนทีไภาษีมี
ความคืบหนาตยังคง
ตองปรับปรุง฿หป็น
ปจจุบัน

ูโู่

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
1. ประชาชนยังเมมี
ความขา฿จ฿น พรบ.
ภาษีทีไดินละสิไงปลูก
สรຌาง
2. เมมีจนท.ทีไ
รับผิดชอบงานผนทีไ
ภาษีฯดยตรง
3. จนท.สารวจเม
พียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1.รงรัด฿นการจัดทา
น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการงินละบัญชี
ผนทีไภาษีละ
รักษาราชการทน
ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌ
ผอ.กองคลัง
ลຌวสรใจดยรใว
2.จัดหาบุคลากร
พิไมขึๅนพืไอสนับสนุน
นางอารีย์ ปลุกปลืๅม
การปฏิบัติงาน฿หຌกิด
นักวิชาการพัสดุ
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน
3. ดานินการจัดทา
ผนทีไภาษีพืไอ฿หขຌอมูล
ป็นปัจจุบัน

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองชาง
็. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌาน
วิศวกรรมการกอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
-พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยางถูกตຌองตาม
ระบียบ กฎหมาย ขຌอบังคับ ทุกขัๅนตอน

่. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌการสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง ฿หຌเดຌตามขຌอกาหนดของบบกอสรຌางละ
บริหารจัดการป็นเปตามระบียบละปรง฿ส ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไอง มือทาทีไมีอยูอยางประหยัดละ
คุຌมคามากทีสไ ุด

ความสีไยง
ํ.พบจุดออน ระบียบ
การจัดซืๅอจัดจຌางฯ ตຌอง
฿หຌมีวิศวกรรับรองบบ
ตเมสามารถรับรอง
บบเดຌหมดทุกครงการ
นืไองจากเมชีไยวชาญ฿น
บางประภททา฿หຌ
ครงการฯบางครงการ
ดานินการเมเดຌ
แ.พืๅนทีไซับซຌอนหลาย
หนวยงานรับผิดชอบ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ. ถือปฏิบัติตาม
ระบียบการจัดซืๅอจัด
จຌาง อยางครงครัด

1.฿หຌทาการประสานงาน แ.ขาดวิศวกรรับรอง
กับวิศวกรกอนดานิน
บบครงการฯ ฿หຌครบ
ครงการฯ
ทุกประภท ชน วิศวกร
กรมยธา

1.฿หຌทาการ
ประสานงานกับวิศวกร
ตละประภทงานกอน
บรรจุครงการลง฿น
ขຌอบัญญัติ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

แ.ขออัตราบุคลากรของ
กองชาง องค์การบริหาร
สวนตาบลลานารายณ์
พิไมเปทีไก.อบต.จ.ลพบุรี
โ.จຌาหนຌาทีไนาครืไอง
มือครืไอง฿ชຌสวนตัวมา
ชวย฿นการปฏิบัติงาน
พืไอพิไมความคลองตัว
ชนคอมพิวตอร์ชนิด
พกพา

ํ. การควบคุมมีความ
สีไยงคืออุปกรณ์
คอมพิวตอร์ทีไนามา฿ชຌ
งานทา฿หຌครืไองมีปัญหา
฿นการทางาน ชน
ความรใวของครืไอง฿น
การทางาน หรือเวรัส
คอมพิวตอร์

แ.การ฿ชຌกฎหมาย
ระบียบทีไ กีไยวขຌอง
โ.การสงจຌาหนຌาทีไ ขຌา
รับการอบรมกีไยว กับ
การสารวจ ออกบบ
ขียนบบ ละบริหาร
จัดการป็นเปตาม
ระบียบ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

ูโู้

แ.จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน
มีเมพียงพอ จึงทา฿หຌ
การปฏิบัติงานเม
สมบูรณ์ ชน งานสารวจ
ระดับหรือนวทาง
ตางโ ตຌอง฿ชຌบุคลากร
อยางนຌอย ไ คน
โ.ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿น
การปฏิบัติงานเมพียง
พอ ชนครุภัณฑ์สารวจ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
้. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌงานควบคุมอาคาร เดຌตามขຌอ
กาหนดของบบกอสรຌาง ละป็นเปตามระบียบ
ละปรง฿ส รวมถึง฿ชຌอุปกรณ์ครือไ งมือทาทีไมีอยู
อยางประหยัดละคุຌมคามากทีไสุด

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง
แ.การกอสรຌางครงสรຌาง
ละวัสดุกอสรຌาง
บางสวนเมเดຌตาม
มาตรฐานหรือตาม
ขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุม
งาน มีพียง แ คน
ทา฿หຌการควบคุมงานกอ
สรຌางหลายครงการอาจ
ดูลเมทัไวถึง จึงทา฿หຌ
องค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ.จัด฿หຌมีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์กอน฿ชຌงาน
ละ฿หຌเดຌรับการ
หในชอบจากคณะ
กรรมการตรวจการจຌาง
กอนการ฿ชຌงานทุกครัๅง
โ. ฿หຌบนัสกจຌาหนຌาทีไ
ผูຌ ปฏิบัติงานพืไอป็น
การสรຌางรงจูง฿จละ
จิตสานึกทีไดี฿นการ
ปฏิบัติงาน

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติ
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์กอนการ฿ชຌงาน
เมทัไวถึงละบางสวน
เมเดຌผานความหในชอบ
ของคณะกรรมการตรวจ
การจຌางกอนการ฿ชຌงาน

แ.การกอสรຌาง
ครงสรຌางละวัสดุ
กอสรຌางบางสวนเมเดຌ
ตามมาตรฐานหรือตาม
ขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุม
งาน มีพียง แ คน ทา
฿หຌการควบคุมงานกอ
สรຌางหลายครงการอาจ
ดูลเมทัไวถึง จึงทา฿หຌ
องค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ

แ.การ฿ชຌกฎหมาย
ระบียบทีไ กีไยวขຌอง
โ.การสงจຌาหนຌาทีไ ขຌา
รับการอบรมกีไยวกับ
การควบคุมการกอสรຌาง
ละบริหารจัดการป็น
เปตามระบียบ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

ูใเู

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
ผนการดานินการหรือภารกิจอืนไ โ
ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กองสวัสดิการสังคม
แเ. กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพ
ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์
วัตถุประสงค์การควบคุม
ูพืไอดานินตาม นวทาง
นยบายรงดวนของ รัฐบาล ฿นการ
บิกจายบียๅ ยังชีพ฿หຌกับผูຌสูงอายุ ผูຌ
พิการ ละผูຌปຆวยอดส์ ทีไถูกตຌองละ
ป็นเปตามระบียบ

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง
กรณีผูຌสูงกรณีผสูຌ ูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูปຌ ຆวยอดส์สียชีวิตนอกพืๅนทีไ
หรืออยูตางจังหวัด ละญาติเมเดຌ
จຌง฿หຌผูຌนาหรือสมาชิก อบต.
หรือจຌาหนຌาทีไทราบภาย฿นดือนทีไ
สียชีวิต ทา฿หຌจຌาหนຌาทีไเมเดຌทา
รืไองระงับการจายงินอีกทัๅงยังคง
จายงินบีๅยยังชีพ฿หຌทุกดือนอยาง
ตอนืไอง ประกอบกับ อบต.ลา
นารายณ์ ยังเมมีงานทะบียน
ราษฎร์ จึงเมสามารถตรวจสอบ
การดานินชีวิตอยูของผูเຌ ดຌรับบียๅ
ชีพเดຌทุกดือน ซึไงมืไอทราบรืไอง
การสียชีวิต฿นภายหลังจຌาหนຌาทีไกใ
เมสารถรียกงินคืนเดຌพืไอ฿หຌการ
ดานินงานป็นเปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลละ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุด฿นการ
ปฏิบัติงาน

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ูกอนการจายงินบีๅยยังชีพ
ตละดือนจຌาหนຌาทีไเดຌ
ทรศัพท์ติดตอ
ประสานงานกับ สมาชิก
อบต./ผูຌ฿หญบຌานตละ
หมูบຌานวา มีผสูຌ ูงอายุ ผูຌ
พิการ ละผูຌปຆวยอดส์ ราย
฿ดสียชีวิตบຌาง

ูขຌอมูลการสียชีวิตทีไเดຌ
ติดตอประสานงานกับ
สมาชิก อบต./
ผูຌ฿หญบຌาน นัๅนป็น
ขຌอมูลทีไยังเมเดຌรับการ
ตรวจสอบการสียชีวิต
จริง ป็นพียงขຌอมูลดิบ
ดยการรับรองขຌอมูล
ปากปลา ซึไงทຌจริง
ลຌวตຌองตรวจสอบจาก
ทะบียนราษฎร์ิอาภอี
ตป็นรืไองยากมาก
ละผูสຌ ูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูปຌ ຆวยอดส์ มี
จานวนมากกวา ไเใ
คน จะตຌองดานินการ
ตรวจสอบทุกดือน

ู การติดตอประสานงาน
กับสมาชิก อบต./
กานัน/ผูຌ฿หญบຌานยัง
เดຌรับขຌอมูลป็นขຌอมูล
ดิบ ละบอกปากปลา
เมมีการรับรองป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ูกรณีผสูຌ ูงอายุสียชีวิต
การบิกจายงินบีๅยยัง
ชีพเปลຌวเมสามารถ
รียกคืนหรือ ติดตาม
ทวงถามจากญาติเดຌ
กรณีผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูปຌ ຆวยอดส์
สียชีวิต ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยฯ
ตຌองระงับการจายงิน
ภาย฿นดือนทีไสียชีวิต
ทันที
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บบ ปค.5

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ตຌองติดตอประสานงาน
น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด
กับสานักงานทะบียน
รักษาราชการทน
อาภอชัยบาดาลทุก
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ดือนทาการตรวจสอบ
การสียชีวิตของผูຌสูงอายุ
ป็นประจาทุดดือน ซึไง น.ส.กรองทรัพย์ จันทร์อับ
จะป็นขຌอมูลทีไสามารถ นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตรวจสอบเดຌละป็น
ขຌอมูลทีไทຌจริง

บบ ปค.5

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ความสีไยง
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ํแ. กิจกรรมการจายงินสงคราะห์พืไอการยังชีพ ํ.ผูมຌ ีสิทธิ์เมมาตามนัด
วัตถุประสงค์การควบคุม
นืไองจากติดภารกิจ
ู พืไอ฿หຌพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยาง
ถูกตຌองตามระบียบ กฎหมาย ขຌอบังคับ ทุกขัๅนตอน

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ํ.฿หຌกากับดูล ละ
พยายามชีๅจงขຌอดี
ขຌอสีย ฿หຌผูຌกียไ วขຌอง
ทราบถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ดย
ประสาน ฿หຌผูຌนาตละ
ชุมชนทราบ อยาง
ตอนืไอง กอนวัดนัด
หมาย ๕ วันทาการ
๎.ปรับปรุงคาสัไงบง
งาน฿หຌมีความชัดจน
ละจຌงวียนพืไอทราบ
฿นการออกพืๅนทีไจายบีๅย
ฯ

ํ. สอบทานการ
ปฏิบัติงาน฿หຌป็นเป
ระบียบ หนังสือสัไงการ
ละมติ ครม.ละ
กฎหมายทีไกียไ วขຌอง
๎. ตรวจสอบการรับ
ละการนาฝากงิน
๏. มีการตรวจสอบ
อกสารประกอบการ
บิกจาย฿หຌครบถຌวน
ถูกตຌอง กอนดานิน การ
บิกจายงิน฿น ตละ
รายการ

-

ํ. มีคาสัไงตงตัๅง฿หຌปฏิบัติ
หนຌาทีไป็นลายลักษณ์
อักษร ละมอบหมาย฿หຌ
หัวหนຌาสานักปลัด รักษา
ราชการทน ผอ.กอง
สวัสดิการ฿นการกากับ
ดูล
โ.ปฏิบตั ิตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวย
หลักกณฑ์การจายบียๅ ยัง
ชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละ
ผูຌปຆวยติดชืๅอ

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด
รักษาราชการทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

ูใโู

น.ส.กรองทรัพย์ จันทร์อับ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ความสีไยง
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ํโ. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
ํ.ผูมຌ ีสิทธิ์เมมาตามนัด
นืไองจากติดภารกิจ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ํ. พืไอดานินตามนวทาง นยบายรงดวน
ของรัฐบาล ชวยหลือสวัสดิการดຌานบีๅย ความพิการ
๎. พืไอ฿หຌผูຌพิการขຌาถึงการ เดຌรับสวัสดิการบีๅย
ความพิการ ตามสิทธิ์ทีไตนองควรเดຌรับ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ํ.จัดทาปງายเวนิลประ
ชาสัมพันธ์ตามสถานทีไ
สาธารณะพืไอ฿หຌ
ประชาชนเดຌรับ ทราบ
อยางทัไวถึง

1.มีการประชุม
ประชาสัมพันธ์พรຌอม
ชีๅจงนวทางกีไยวกับ
การรับขึๅนทะบียนผูຌ
พิการ กสมาชิกสภา
อบต.กานัน
ผูຌ฿หญบຌาน

1. ดຌานการ
ประชาสัมพันธ์฿หຌ ผูຌ
พิการ กีไยวกับสิทธิ์
ของตนอง ฿นการ
ขຌาถึงสวัสดิการของ
รัฐ อยางทัไวถึง
2. ผูຌพิการบางคน
ยังเมเดຌ ทารืไองขอมี
บัตรคนพิการ หรือ
บางคนมืไอเดຌบัตร
คนพิการ มาลຌว
ขຌา฿จวาจะเดຌรับงิน
บีๅย ความพิการลย
ตเมป็น ชนนัๅน
3. ผูຌพิการยังขาด
ความรูຌละ ความ
ชัดจนกีไยวกับ
ขัๅนตอน การขอรับ
บีๅยความพิการของ
ผูຌพิการ
4. ผูຌพิการมีชืไออยู฿น
ทะบียน ขตพืๅนทีไ
ตตัวตน
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บบ ปค.5

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1.ป ร ะ ส า น ผูຌ ฿ ห ญ บຌ า น น.ส.ถวิล ภูชมชติ
,สมาชิ ก สภา อบต., อสม.
หัวหนຌาสานักปลัด
฿หຌสารวจคน พิการ฿นชุมชน
รักษาราชการทน
ทีไ  หใ น ส ม ค ว ร ส า ม า ร ถ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ช ว ยหลื อ ตนองเดຌ ฿หຌ เป
ด านิ น การขอ฿บรั บ รอง
น.ส.กรองทรัพย์
ความ พิการจากรงพยาบาล
จันทร์อับ
ของรัฐ
นักพัฒนาชุมชนชานาญ
2.ป ร ะ ส า น ห น ว ย ง า น
การ
สานักงานพัฒนาสังคมความ
มัไนคงของมนุษย์จังหวัด ฿น
การ ออกบัตรคนพิการขอรับ
มีบัตร คนพิการ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง

ํใ. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌ ํ. ผูຌขอรับสิทธิ฿หຌขຌอมูล
ทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน เมตรงกับความป็นจริง
ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
วัตถุประสงค์การควบคุม
ํ.พืไอ฿หຌการสงคราะห์กลุม คนดังกลาวป็นเป
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลละกิดความ
ยุติธรรม฿นการ฿หຌบริการ
๎.พืไอ฿หຌความรูຌกับประชาชนกีไยวกับสิทธิ
ประยชน์ทีไเดຌรับจากหนวยงานภาครัฐ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

ํ. จຌาหนຌาทีไทีไ
รับผิดชอบตຌองขຌารับ
การฝຄกอบรมศึกษาหา
ความรูຌละระบียบ
กีไยวกับการสงคราะห์
ละศึกษาดูงานจาก
หนวยงานอืไน พืไอ฿หຌ
การการขับคลืไอนอยาง
ป็นรูปธรรม
๎. สรຌางความขຌา฿จ
฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
ละประสานกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ํ. การควบคุมทีไมีอยู
ครอบคลุมชัดจน
พียงพอตตຌองมีการ
ควบคุมละพัฒนา
อยางตอนืไองตอเป

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
อาศัยอยู ประทศ
พืไอนบຌาน ละขาด
ความรูຌ฿นการสืไอสาร
ภาษา เม คอยขຌา฿จ
ภาษาเทย
ํ. กลุมคนพิการทีไยัง
เมมีบตั รคนพิการหรือ
ผูຌดูลขาดความรูຌ
กีไยวกับสิทธิทีไพึง
เดຌรับ
๎. ผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง
ตกสารวจจากขຌอมูล
รัฐบาล ละยังเป
เดຌรับการชวยหลือ
ใ. ผูຌปຆวยติดตียงขาด
การดูลจาก
หนวยงานภาครัฐ

บบ ปค.5

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ํ. สรຌางภาคีครือขาย฿น
การดูลชวยหลือดຌาน
สุขภาพ฿นระดับชุมชน
ระดับอาภอละระดับ
จังหวัด พืไอ฿หຌกิดการ
ทางานบบบูรณาการ
๎.ทาหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ละลง
พืๅนทีไประชาสัมพันธ์ละ
ออกบริการทุกหมูบຌาน

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด
รักษาราชการทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
น.ส.กรองทรัพย์
จันทร์อับ
นักพัฒนาชุมชนชานาญ
การ

ูใไู
ิลงชืไอี
ผูຌรายงาน
ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
ตาหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
วันทีไ ๎๕ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๎๕ๆใ

รายงานการสอบทานการ
ประมินผลการควบคุมภายในของ
ผู้ของตรวจสอบภายใน
(บบ ปค.๖)

-ใ๑รายงานการสอบทานการประมินผลการควบคุมภาย฿นของผูຌตรวจสอบภาย฿น
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

บบ ปค.ๆ

รียน นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ิผานปลัดองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ี
ผูຌตรวจสอบภาย฿นของ องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ เดຌสอบทานการประมินผลการควบคุม
ภาย฿นของหน ว ยงาน ส าหรั บ ป สิๅ น สุ ด วั น ทีไ ใเ กั น ยายน โ5ๆ๏ ดຌ ว ยวิ ธี ก ารสอบทานตามหลั ก กณฑ์
กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.โ5ๆแ
ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌความมัไน ฿จอยางสมหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภาย฿นดຌานการดานินงานทีไมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดຌานการรายงานทีไกีไยวกับการงิน ละเม฿ช
การงินทีไชืไอถือเดຌ ทันวลา ละปรง฿สรวมทัๅงดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับ
การดานินงาน
จากผลการสอบทานดังกล าวผูຌตรวจสอบภาย฿นหใ นวา การควบคุมภาย฿นของ องค์การบริหารสวน
ตาบลล านารายณ์ มีค วามพี ยงพอปฏิ บั ติอ ยางต อนืไ องละป็ น เปตามหลั ก กณฑ์ กระทรวงการคลั งวาดຌ ว ย
มาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.โ5ๆแ
กรณีเดຌสอบทานการประมินผลการควบคุมภาย฿นลຌว มีขຌอตรวจพบหรือขຌอสังกตกีไยวกับความ
สีไยงละการควบคุมภาย฿นหรือการปรับปรุงการควบคุมภาย฿นสาหรับความสีไยงดังกลาว฿หຌรายงานขຌอตรวจ
พบหรือขຌอสังกตดังกลาว฿นวรรคสาม ดังนีๅ
อยางเรกใดี มีขຌอตรวจพบละหรือขຌอสังกตกีไยวกับความสีไยง การควบคุมภาย฿นละหรือการปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น สรุปเดຌดังนีๅ
แ. ความสีไยง
สานักงานปลัด
ํ. กิจ กรรมการจัด ประชุม/ประชาคมผนพั ฒ นาตาบล มีความสีไ ยงคือ ํ. ประชาชนเม฿หຌ
ความสาคัญ฿นการทาประชาคมละการจัดทาผน โ. ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการจัดทาผนพัฒนา ชน ผูຌนา ผูຌทน
ชุ ม ชน ละสมาชิ ก อบต. บางคนยั งขาดความรูຌ ค วามขຌ า ฿จ฿นรืไอ งผนพั ฒ นา ใ. มี ก ารพิไ ม ติ ม ละ
ปลีไ ย นปลงผน฿นป ง บประมาณ ไ.ระบี ย บกระทรวงมหาดเทยว า ดຌ ว ยการจั ด ท าผนฯ มี ก ารกຌ เ ข
ปลีไยนปลงบอย 5. การสัไงการ฿หຌจัดทาผนตละครัๅ งกาหนด฿หຌลຌวสรใจรใวกินเปละเมมีการประชุมชีๅจง
การดานินการ฿ดโ฿หຌจຌาหนຌาทีไตຌองศึกษาอง
๎. กิจ กรรม การ฿หຌ ค วามชวยหลือผูຌป ระสบภั ยตางโ มีความสีไ ยงคือ ํ. ขาดจຌาหนຌาทีไ ทีไ
รับผิดชอบงานปງองกันกาลังจຌาหนຌาทีไ อปพร.มีเมพียงพอ
๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญ ญัติงบประมาณรายจายประจาปี มีความสีไยงคือ แ. การจัดทา
ขຌอบัญญัติยังเมครอบคลุมตามผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนตาบลนืไองจากงบประมาณมีจากัด โ. มีการ
อน กຌเขปลีไยนปลงงบประมาณตลอดป ใ. นืไองจากมีการปลีไยนปลงระบียบ

-ใ๒กองคลัง
๐. กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ มีความสีไยงคือ ํ.
การวางฎีกาบิกจายตละสานัก/กอง ลายมือชืไอผูຌบิกผูຌ มีอานาจอนุมัติเม ครบถຌวนทา฿หຌกิดความลาชຌา฿นการ
บิกจาย
๑. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี มีความสีไยงคือ 1. การบันทึกบัญชี ซึไงมีหลายขัๅนตอน
2. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌาน การงินละบัญชี ป็นบุคคลดียวกัน ทา฿หຌกิดความ สีไยง฿นการ ปฏิบัติงานหลาย
หนຌาทีไ
๒. กิจกรรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สนิ มีความสีไยงคือ ํ.เมเดຌจัดทาผนทีไ
ภาษี  ละทะบี ย นทรั พ ย์ สิ น ท า฿หຌ เม ส ามรถจั ด กใ บ รายเดຌ ข อง อบต.ล านารายณ์ เดຌ อ ย า งครบถຌ ว นละมี
ประสิทธิภาพ
กองชาง
๓. กิ จ กรรมขาดบุ ค ลากรรั บ รองบบดຌ า นวิศ วกรรมการกอสรຌ าง มีค วามสีไ ยง คือ ํ. พบ
จุดออน ระบียบการจัดซืๅอจัดจຌางฯ ตຌอง฿หຌมีวิศวกรรับรองบบ ตเมสามารถรับรองบบเดຌหมดทุกครงการ
นืไองจากเมชีไยวชาญ฿นบางประภททา฿หຌครงการฯบางครงการดานินการเมเดຌ
๔. กิ จ กรรมงานส ารวจ ออกบบ ขี ย นบบก อ สรຌ า ง มี ค วามสีไ ย ง คื อ ํ.จຌ า หนຌ า ทีไ
ผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ จึงทา฿หຌการปฏิบัติงานเมสมบูรณ์ ชน งานสารวจระดับหรือนวตางโตຌอง฿ชຌบุคลากร
อยางนຌอย ไ คน โ. ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเมพียงพอ ชนครุภัณฑ์สารวจ
๕. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌางมีความสีไยง คือ ํ.การกอสรຌางครงสรຌางละวัสดุกอสรຌาง
บางสวนเมเดຌตามมาตรฐานหรือตามขຌอกาหนดของบบกอสรຌาง โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุมงาน มีพียง แ คน ทา
฿หຌการควบคุมงานกอ สรຌางหลายครงการอาจดูลเมทัไวถึง จึงทา฿หຌองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ
กองสวัสดิการสังคม
แ์. กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์ มีความสีไยงคือ ํ.กรณี
ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยอดส์สียชีวิตนอกพืๅนทีไ หรืออยูตางจังหวัด ละญาติเมเดຌจຌง฿หຌผูຌนาหรือสมาชิก
อบต. หรือจຌ าหนຌาทีไทราบภาย฿นดือนทีไสียชีวิต ทา฿หຌ จຌาหนຌาทีไเมเดຌทารืไองระงับการจายงินอีกทัๅงยังคง
จายงินบีๅยยังชีพ฿หຌทุกดือนอยางตอนืไอง ประกอบกับ อบต. ลานารายณ์ ยังเมมีงานทะบียนราษฎร์ จึงเม
สามารถตรวจสอบการดานินชีวิตอยูของผูຌเดຌรับบีๅยชีพเดຌทุก ดือน ซึไงมืไอทราบรืไองการสียชีวิต฿นภายหลัง
จຌาหนຌาทีไกใเมส ารถรียกงิน คืน เดຌพืไอ฿หຌ การดานิน งานป็น เปอยางมีป ระสิทธิภ าพ ประสิทธิผลละ฿หຌ กิด
ประยชน์สูงสุด฿นการปฏิบัติงาน
ํํ. กิจกรรมการจายงิน สงคราะห์ พืไ อการยังชีพ มีความสีไ ยงคือ ํ. ผูຌ มีสิ ทธิ์เมมาตามนั ด
นืไองจากติดภารกิจ
ํ๎. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ มีความสีไยงคือ ํ. ผูຌมีสิทธิ์เมมาตามนัด นืไองจากติดภารกิจ
ํ๏. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ
ละงินชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบายรัฐบาลรัฐบาล มีความสีไยงคือ ํ. ผูຌขอรับสิทธิ฿หຌขຌอมูลเม
ตรงกับความป็นจริง

-3๓โ. การควบคุมภาย฿นละหรือการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
สานักงานปลัด
1. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมผนพัฒนาตาบล การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู ํ. คไาสัไงตงตัๅง
คณะทางานจากทุกสวนราชการ฿นองค์กร โ. ประชาสัมพันธ์การประชุม/ประชาคมจัดทาผนพัฒนา
ใ. ปฏิบัติตามระบียบหนังสื อสัไงการทีไกีไยวขຌอง การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น แ.บรรจุครงการสาคัญ
รงดวนเวຌ฿นผนพัฒ นา โ. ทาความขຌา฿จกับประชาชนกับครงการทีไดานินการจัดทาประชุมอยางจริงจัง
กีไยวกับการคัดลือกครงการ 3. ประชาชน฿นหมูบຌานดานินการจัดทาประชุมประชาคมอยางจริงจังกีไยวกับการ
คัดลือกครงการทีไหมูบຌานตຌองการมากทีไสุด฿นการบรรจุขຌาผนพัฒนาฯ
๎. กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยตางโ การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู แ.มีผนปງองกันละ
บรรทาสาธารณภัยสาหรับ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติกรณีกิดสาธารณภัยตาง โ 2. มีการตัๅงงบประมาณงินสารอง
จาย สาหรับบรรทาความดือดรຌอนหรือชวยหลือประชาชนผูຌประภัยธรรมชาติป็นประจาทุกป ใ. มีคาสัไง
ตงตัๅงจຌาหนຌ าทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยเปทนพลางกอน การ
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿น แ.ตงตัๅงนักวิคราะห์นยบายละผน ชวยหลือ หัวหนຌาสานักปลัด อบต. ฿นการ
ปฏิบัติงานดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ระหวางรอ บรรจุ 2 จัดหาวัสดุ -อุป กรณ์ ทีไจาป็น฿นการ
ปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอ
๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู แ.ปฏิบัติ
ตามระบียบหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง โ. วางผนการจัดทางบประมาณ฿หຌสมดุลพียงพอตอการ฿ชຌจายตลอด
ปงบประมาณละสอดคลຌองกับ ผนพัฒ นา ใ.กาชับการวางผนสมอครงการของตละหนวยงานควรป็น
ครงการทีไมีความตอนืไองพืไอประยชน์฿นการตัๅงงบประมาณ การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น แ.ผูຌบังคับบัญชา
ขาดการควบคุมดูล฿หຌมีการวางผลการจัดทางบประมาณ฿หຌสมดุลพียงพอตอการ฿ชຌจายตลอดปงบประมาณละ
สอดคลຌ อ งกั บ ผนพั ฒ นา โ.ด านิ น การจั ด ท าผนด านิ น งานประจ าป พืไ อ ฿หຌ ท ราบถึ ง ครงการกิ จ กรรม
งบประมาณ฿นการพัฒนาพืๅนทีไทีไกาหนดเวຌลวงหนຌามีความชัดจน฿นการปฏิบัติมากขึๅน
กองคลัง
๐. กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ การควบคุมภาย฿นทีมไ ีอยู
1.จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน ตองถือปฏิบัติตาม ระบียบดยครงครัด 2.หนวยงานจาของงบ ประมาณตรวจสอบ
หมวด/ประภท฿หຌ ละอี ย ดกอ นวางฎี ก า บิ ก จายละตรวจสอบ อกสารประกอบฎี กา฿หຌ ค รบถຌ ว นรวมทัๅ ง
ตรวจสอบลายมือชืไอ฿น ฎีกา฿หຌครบถຌวนมืไอเม ถูกตຌอง฿หຌกຌเขลຌวสรใจ ภาย฿นสามวันนับจาก วันทีไเดรับทราบ
3.ผูຌตรวจฎีกาเดตรวจ อกสารทางการงินอยางครงครัดกอนมีการ บิกจายทุกครัๅง การปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น 1.฿หຌหนวยงานจຌาของงบประมาณผูຌบิกคอย กาชับ กากับ ดูล จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ฿หຌดานินการ
กีไยวกับ การรวบรวมสงอกสาร การบิกจาย฿หຌกองคลัง อยางครบถຌวน ละสง ภาย฿นกาหนด ระยะระยะวลา
อยางครงครัด พืไอเม฿หຌ ระยะวลาการบิกจาย กินกวาระบียบกาหนด
๑. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู 1. ออกคาสัไงบงงาน฿หຌ ชัดจนพืไอ฿หຌ
การปฏิบัติงาน เมซๅาซຌอนละมีผูຌรับผิดชอบ งานตละงาน 2.จຌาหนຌาทีไป ฏิบัติงานตຌองถือปฏิบัติตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการรับงิน การบิก จายงิน การฝากงิน การ กใบรักษางินละการตรวจ งินของ
องค์กรปกครองสวน ทองถิไน พ.ศ.2547 อยางครงครัด การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 1. จัดสงจຌาหนຌาทีไ
ขຌารับ การอบรมกีไยวกับงาน฿น หนຌาทีไ พืไอป็นการพิไมพูน ทักษะความขຌา฿จ฿น ระบียบ กฎหมายมาก ยิไงขึๅน
2. กาชับจຌาหนຌาทีไ ตรวจสอบรายละอียด ความถูกตຌองกอนสนอทุก ครัๅง

-๏๔๒. กิจ กรรมการจัด ทาผนทีไ ภ าษี ละทะบี ยนทรั พ ย์สิน การควบคุ มภาย฿นทีไ มีอยู ํ. มีก ารส ง
จຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองขຌารับการฝຄกอบรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สินละนาความรูຌทีไเดຌมา฿ชຌ฿นการ
จัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน฿นระบบ LTAX GIS LTAX 3000 การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น –
รงรัด฿นการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน฿หຌลຌวสรใจดยรใว -จัดหาบุคลากรพิไมขึๅนพืไอสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิภาพพิไมขึๅน
กองชาง
๓. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌานวิศวกรรมการกอสรຌาง การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู
แ. ถื อปฏิ บัติ ตาม ระบี ยบการจัด ซืๅอจัดจຌาง อยางครงครัด การปรั บปรุ งการควบคุมภาย฿น 1.฿หຌ ท าการ
ประสานงานกับวิศวกรตละประภทงานกอนบรรจุครงการลง฿นขຌอบัญญัติ
๔. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบกอสรຌาง การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู แ.ขออัตราบุคลากร
ของกองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์พิไมเปทีไก.อบต.จ.ลพบุรี จຌาหนຌาทีไนาครืไองมือครืไอง฿ชຌสวนตัว
มาชวย฿นการปฏิบัติงาน พืไอพิไมความคลองตัว ชนคอมพิวตอร์ชนิดพกพา การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น
แ.การ฿ชຌกฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง โ.การสงจຌาหนຌาทีไขຌารับการอบรมกีไยว กับการสารวจ ออกบบ ขียน
บบ ละบริหารจัดการป็นเปตามระบียบ
๕. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู แ.จัด฿หຌมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์
กอน฿ชຌงาน ละ฿หຌ เดຌรับ การหใ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจຌางกอนการ฿ชຌงานทุกครัๅ ง โ. ฿หຌบนัสก
จຌาหนຌาทีไผูຌ ปฏิบัติงานพืไอป็นการสรຌางรงจูง฿จละจิตสานึกทีไดี฿นการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการควบคุม
ภาย฿น แ.การ฿ชຌกฎหมาย ระบียบทีไกีไยวขຌอง โ.การสงจຌาหนຌาทีไขຌารับการอบรมกีไยวกับการควบคุมการ
กอสรຌางละบริหารจัดการป็นเปตามระบียบ
กองสวัสดิการสังคม
แ์. กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์ การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู -กอน
การจายงินบีๅยยังชีพตละดือนจຌาหนຌาทีไเดຌทรศัพท์ติดตอประสานงานกับ สมาชิก อบต./ผูຌ฿หญบຌานตละ
หมูบຌานวา มีผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยอดส์ ราย฿ดสียชีวิตบຌาง การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ตຌองติดตอ
ประสานงานกับสานักงานทะบียนอาภอชัยบาดาลทุกดือนทาการตรวจสอบการสียชีวิตของผูຌสูงอายุป็นประจา
ทุดดือน ซึไงจะป็นขຌอมูลทีไสามารถตรวจสอบเดຌละป็นขຌอมูลทีไทຌจริง
ํํ. กิจกรรมการจายงินสงคราะห์พืไอการยังชีพ การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู ํ.฿หຌกากับดูล ละ
พยายามชีๅจงขຌอดีขຌอสีย ฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงการประชาสัมพันธ์ ดยประสาน ฿หຌผูຌนาตละชุมชนทราบ อยาง
ตอนืไอง กอนวัดนัดหมาย ๑ วันทาการ ๎.ปรับปรุงคาสัไงบงงาน฿หຌมีความชัดจนละจຌงวียนพืไอทราบ฿นการ
ออกพืๅนทีไจายบีๅยฯ การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ํ. มีคาสัไงตงตัๅง฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไป็นลายลักษณ์อักษร ละ
มอบหมาย฿หຌหัวหนຌาสานักปลัด รักษาราชการทน ผอ.กองสวัสดิการ฿นการกากับ ดูล โ.ปฏิบัติตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทยวาดຌวยหลักกณฑ์การจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยติดชืๅอ
ํ๎. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ การควบคุมภาย฿นทีไมีอยู ํ.จัดทาปງายเวนิลประ ชาสัมพันธ์ตามสถานทีไ
สาธารณะพืไอ฿หຌ ป ระชาชนเดຌรับ ทราบอยางทัไวถึง การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 1.ประสานผูຌ฿หญ บຌาน
,สมาชิ ก สภา อบต., อสม. ฿หຌ ส ารวจคน พิ ก าร฿นชุ ม ชน ทีไ หใ น สมควร สามารถช ว ยหลื อ ตนองเดຌ ฿หຌ เป
ดานินการขอ฿บรับรองความ พิการจากรงพยาบาลของรัฐ 2.ประสาน หนวยงาน สานักงานพัฒนาสังคมความ
มัไนคงของมนุษย์จังหวัด ฿นการ ออกบัตรคนพิการขอรับมีบัตร คนพิการ

-๏๕ํ๏. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน
ชวยหลือ การลีๅย งดู ดใ กรกกิด ตามนยบายรัฐ บาลรัฐ บาล การควบคุ ม ภาย฿นทีไ มี อยู ํ. จຌาหนຌ าทีไ ทีไ
รับ ผิดชอบตຌองขຌารับการฝຄกอบรมศึกษาหาความรูຌละระบี ยบกีไยวกับการสงคราะห์ ละศึกษาดูงานจาก
หนวยงานอืไน พืไอ฿หຌ การการขับ คลืไ อนอยางป็น รูป ธรรม ๎. สรຌางความขຌา฿จ฿หຌ กับ ประชาชน฿นพืๅนทีไละ
ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ํ. สรຌางภาคีครือขาย฿นการดูลชวยหลือ
ดຌานสุขภาพ฿นระดับชุมชน ระดับอาภอละระดับจังหวัด พืไอ฿หຌกิดการทางานบบบูรณาการ ๎.ทาหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ละลงพืๅนทีไประชาสัมพันธ์ละออกบริการทุกหมูบຌาน

ิลงชืไอี

ินางสาวถวิล ภูชมชติี
ตาหนง หัวหนຌาสานักปลัด
รักษาราชการ฿นตาหนงนักวิชาการตรวจสอบภาย฿น
วันทีไ ๎5 ดือน ธันวาคม โ5ๆ๏

หน่วยงานย่อย สานักงานปลัด

รายงานการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(บบ – ปค.4)

-ไ์ชื่อหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ใ

บบ ปค.๐

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ํ. สภาพวดลຌอมการควบคุม
สานักงานปลัด
ํ.ํกิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคม
ผนพัฒนาตาบล
- ความสีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมทีไป็น
ปัจจัยภาย฿น คือ การประชาสัมพันธ์กีไยวกับการ
จัดทา ผนพัฒนาทຌองถิไน฿หຌประชาชนทราบนຌอย
- ความสีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมทีไป็น
ปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนเม฿หຌความสาคัญ฿น
การจัดทา ผนพัฒนาทຌองถิไน
ํ.๎ กิจกรรมการชวยหลือผูຌประสบภัย
ธรรมชาติ
- ความสีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมภาย฿น
คือ การขาดจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿น งานปງองกันภัย
ฝຆายพลรือนดยตรง ละขาดวัสดุ
– อุปกรณ์ทีไ มีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน
ซึไงเมสามารถตอบสนอง ความตຌองการของ
ประชาชนเดຌอยางทัไวถึง นืไองจากขຌอจากัด ดຌาน
งบประมาณทีไจะนามาดานินงานเดຌ
แ.ใ กิจกรรมการจัดทางบประมาณงานจาย
ประจาปี
- ความสีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมทีไป็น
ปัจจัยภาย฿น คือ การวิคราะห์การตัๅงงบประมาณ
เม พียงพอตอการ฿ชຌจายตลอดปี
- ความสีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมทีไป็น
ปัจจัยภายนอก คือ หนังสือสัไงการ นยบายรงดวน
ตางโ ทีไ สัไงการลงมาหลังจากเดຌทางบประมาณ
รายจายประจาปีเปลຌว
๎. การประมินความสี่ยง
สานักงานปลัด
๎.ํ กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคม
ผนพัฒนาตาบล

สานักงานปลัด
บงครงสรຌางละการปฏิบัติงาน ออกป็น ๑ งาน
คือ
ํ. งานบริหารงานทัไวเป
๎. งานนยบายละผน
๏. งานกฎหมายละคดี
๐. งานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
๑. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาดใกลใก
ดยวิ  คราะห์ ป ระมิ น ผลตามองค์ ป ระกอบ ของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ฿น ต า ม ห ลั ก ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ ปฏิบัติการ
ควบคุมภาย฿นสาหรับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบวา
งานทีไกีไยวกับกิจกรรมดຌานตาง โ ดังกลาว มีการควบคุมทีไ
พียงพอลຌวตยังมี กิจกรรมทีไยังเมบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม ดังนีๅ
1. กิจกรรมการจัดทาประชุม/ประชาคม ผนพัฒนา
2. กิจกรรมการชวยหลือผูຌประสบภัยธรรมชาติ
3. กิ จ กรรมการจั ด ท าขຌ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ รายจ า ย
ประจาปี

-ไํชื่อหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
- ประชาชนกลุมปງาหมายสวน฿หญเมขຌารวม
ประชุมนืไองจากเมมีวลาละเมหในความสาคัญของ
การขຌามามีสวนรวม
- ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการจัดประชาคมผนพัฒนา
ชนผูຌนา ผูຌทนชุมชนละสมาชิก อบต. ยังขาด
ความรูຌความขຌา฿จรืไองผนพัฒนา
- มีการพิไมติมละปลีไยนปลงผนบอยครัๅง
๎.๎ กิจกรรมการชวยหลือผูຌประสบภัย
ธรรมชาติ
- ขาดจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นงานปງองกันภัย
ฝຆายพล รือนดยตรง
- ขาดวัสดุอุปกรณ์ทีไมีประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน
- การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยเม
ทันทวงที
- กาลังจຌาหนຌาทีไ อปพร.มีเมพียงพอมืไอ
ทียบกับ สัดสวนประชาชนทีไมีอยู
- ปัญหา฿นการสัไง฿ชຌกาลัง อปพร.฿นขตพืๅนทีไ
๎.ใ กิจกรรมการจัดทางบประมาณงานจาย
ประจาปี
- การจัดทาขຌอบัญญัติยังเมครอบคลุมตามผน
ขององค์การบริหารสวนตาบลนืไองจากงบประมาณ
มีจากัด
- มีการอน กຌเข ปลีไยนปลงงบประมาณ
บอยตลอดปี
- นืไองจากมีการปลีไยนปลงระบียบ
กฎหมาย หนังสือสัไงการอืไน โ
๏. กิจกรรมควบคุม
สานักงานปลัด
๏.ํ กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคม
ผนพัฒนาตาบล

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

การประมินความสีไยง฿นสานักงานปลัดองค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์ อยู฿นระดับทีไมีความหมาะสม ครอบคลุม
ทุกดຌานมากขึๅนกวาการประมินครัๅงกอน พราะมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ระดับสวนงานละระดับกิจกรรมการทางานทีไ
สอดคลຌองกันมากขึๅน นຌน฿นกิจกรรมยอยละติดตามควบคุม
฿นตละสวนงานพิไมขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอาศัยความรวมมือจาก
ผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไ ลูกจຌาง พนักงานละหนวยงานภายนอก
อยางจริงจัง

-ไ๎ชื่อหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
1. คาสัไงตงตัๅงคณะทางานจากทุกสวน฿นองค์กร
โ. ประชาสัมพันธ์การประชุม/ประชาคมผน
ใ.ปฏิบัติตามระบียบหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง
ใ.โ กิจกรรมการชวยหลือผูຌประสบภัย
ธรรมชาติ
แี มีผนปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
สาหรับ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติกรณีกิดภัยธรรมชาติ
ตาง โ
โี มีการตัๅงงบประมาณสารองจาย สาหรับ
บรรทาความดือดรຌอนหรือชวยหลือประชาชน
ผูຌประสบภัยธรรมชาติป็นประจาทุกปี
ใี มีคาสัไงตงตัๅงจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการ
ปฏิบัติงานดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
เปพลางกอน
๏.ใ กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาปี
- ปฏิบัติตามหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง
- วางผนละการขัดทางบประมาณ฿หຌ
สมดุลย์พียงพอตอการ฿ชຌจายตลอดทัๅงปีงบประมาณ
ละสอดคลຌองกับผนพัฒนา
- กาชับการวางผนสนอครงการของตละ
หนวยงานควรป็นครงการทีไมีความตอนืไองพืไอ
ประยชน์฿นการตัๅงงบประมาณ
๐.สารสนทศ ละการสื่อสาร
สานักงานปลัด
ํ.มีการรวบรวมขຌอมูลกฎหมาย ระบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี นวทางการปฏิบัติตาง โ จຌง฿หຌ
พนักงานทราบพืไอ฿ชຌป็นนวทางการปฏิบัติงาน

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

กิจกรรมการควบคุมของสานักงานปลัด มีการติดตาม
ตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมาย
หนังสือสัไงการ ดยมีการควบคุมดูลจากหัวหนຌา
หนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไ
ตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปีละ ํ ครัๅง พืไอ฿หຌความสีไยงทีไ
พบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป

ขຌอมูลสารสนทศสืไอสารภาย฿นมีความหมาะสมดยเดຌ
นาระบบสารสนทศทีไมีอยูมา฿ชຌ฿นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามการควบคุมภาย฿นทีไกาหนด ชนการ฿ชຌ
ระบบสารสนทศการบริหารจัดการพืไอวางผนละ
ประมินผลการ฿ชຌจายงบประมาณขององค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนิ e-planี ป็นขຌอมูล฿นการวางผนติดตาม
ประมินผลการบริหารงานละป็นขຌอมูลทีไผูຌบริหาร
ทຌองถิไนสามารถ฿ชຌ฿นการบริหารงาน

-ไ๏ชื่อหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๎

บบ ปค.๐

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

๎.จัด฿หຌมีการประชุมชีๅจง ทาความขຌา฿จ
นยบายละนวทางการปฏิบัติงาน ละผยพร
ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยางทัไวถึง
๏.มีการ฿ชຌระบบอินตอร์ชวย฿นการปฏิบัติ
หนຌาทีไ ละตรวจสอบขຌอมูลขาวสารตลอดวลา
๐.จัดทาระบบขຌอมูลขาวสารพืไอประชาสัมพันธ์
งาน฿หຌกับประชาชนละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌรับทราบ
๑.จัด฿หຌมีการลกปลีไยนความคิดหใน฿นทุกภาค
๑. การติดตามประมินผล
สานักงานปลัด
ํ.มีการกาหนดการติดตามประมินผลละบบ
สอบทานพืไอทาการตรวจสอบการปฏิบัติอยาง
ตอนืไอง ดยป็นการประมินทัๅงผูຌปฏิบัติละหัวหนຌา
สานักปลัด พืไอหาประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน
๎.ตรวจสอบขຌอบกพรองตาง โ ฿นการ
ปฏิบัติงาน ตละกิจกรรม พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ดานินกิจกรรมควบคุมตอเป

การติดตามประมินผล จากการติดตามละ
ประมินผล แ. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคม
ผนพัฒนาตาบล มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ ํ. มี
คไาสัไงตงตัๅงคณะทางานจากทุกสวนราชการ฿นองค์กร
โ. มีประชาสัมพันธ์การประชุม/ประชาคมจัดทา
ผนพัฒนา
ใ. มีการปฏิบัติตามระบียบหนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง
๎. กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัย
ตางๆ มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ แ.มีผนปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัยสาหรับ฿ชຌป็นนวทางปฏิบัติ
กรณีกิดสาธารณภัยตาง โ
2. มีการตัๅงงบประมาณงินสารองจาย สาหรับบรรทา
ความดือดรຌอนหรือชวยหลือประชาชนผูຌประภัย
ธรรมชาติป็นประจาทุกปี
ใ. มีคาสัไงตงตัๅงจຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงาน
ดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัยเปทนพลาง
กอน
๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาปี มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ แ.ปฏิบัติตาม
ระบียบหนังสือสัไงการทีไกีไยว
ขຌอง
โ. วางผนการจัดทางบประมาณ฿หຌสมดุลพียงพอ
ตอการ฿ชຌจายตลอดปีงบประมาณละสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนา
ใ.กาชับการวางผนสมอครงการของตละหนวยงาน
ควรป็นครงการทีไมีความตอนืไองพืไอประยชน์฿นการ
ตัๅงงบประมาณ

-ไ๐ผลการประมินดยรวม
จากการสารวจ สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๑ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไ
พียงพอละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
ํ. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมผนพัฒนาตาบล มีการควบคุมพียงพอลຌว ตตຌองติดตาม
ประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๎. กิจกรรม การ฿หຌความชวยหลือผูຌประสบภัยตางๆ มีการควบคุมพียงพอลຌว ตตຌองติดตาม
ประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปี มีการควบคุมพียงพอลຌว ตตຌอง
ติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป

ลงชืไอ....................................................ผูຌรายงาน
ินางสาวถวิล ภูชมชติี
หัวหนຌาสานักงานปลัด
วันทีไ ใ์ ตุลาคม ๎๑๒๏

หน่วยง นย่อย กองคลง

ร ยง นก รปร มินองค์ปร กอบ
ของก รควบคุมภ ยใน
( บบ – ปค.4)

-ไ๑ชื่อหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
ํ. สภาพวดลຌอมการควบคุม
กองคลัง
ํ.ํ กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ
อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ ป็นความสีไยงทีไกิด
จาก สภาพวดลຌอมทีไป็นปัจจัยภาย฿น คือ
-จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบทางานหลายหนຌาทีไทา
฿หຌการทางานอาจมีขຌอผิดพลาดละลาชຌากวา
กาหนด
-ขาดผูຌอานวยการกองคลังทีไจะชวยกากับ
ติดตามละตรวจสอบการดานินงาน฿นดຌานตาง โ
แ.โ กิ จ กรรรม ดຌ า นการงิน ละบั ญ ชี ป็ น ความ
สีไยงทีไกิดจาก สภาพวดลຌอมทีไป็นปัจจัยภาย฿น คือ
- จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌาน การงินละบัญชี
ป็ น บุ ค คลดี ย วกั น ท า฿หຌ กิ ด ความ สีไ ย ง฿นการ
ปฏิบัติงานหลายหนຌาทีไ

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

กองคลัง
บงครงสรຌางการปฏิบัติงานออกป็น ๑ งาน
ํ. งานการงิน
๎. งานบัญชี
๏. งานพัฒนาจัดกใบรายเดຌ
๐. งานทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ
๑. งานตรวจอนุมัติฎีกาละควบคุมงบประมาณ
 ด ย วิ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบ ของมาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตาม
หลักกณฑ์ กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละ
หลั ก กณ ฑ์ ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภาย฿น ส าหรั บ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบวางานทีไกีไยวกับ
กิจกรรมดຌานตาง โ ดังกลาว มีการควบคุมทีไพียงพอ
ลຌวตยังมี กิจกรรมทีไยังเมบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม ดังนีๅ
1. กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ
ความสีไ ย งทีไ กิ ด จาก สภาพวดลຌ อ มทีไ ป็ น อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ
ปั จ จั ย ภายนอก คื อ การบั น ทึ ก บั ญ ชี ซึไ ง มี ห ลาย
2. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี
ขัๅนตอน
3. กิจกรรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน
ํ.๏ กิจกรรมการจัดทาผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน จัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน
ยังเมป็นปัจจุบัน ทา฿หຌเมสามารถจัดกใบรายเดຌของ
อปท. เดຌอยางครบถຌวนละมีประสิทธิภาพ ละการ
ดานินการจัดทาผนทีไภาษียังขาดบุคลากรทีไมี
ความรูຌความชานาญ รวมถึงความขຌา฿จ฿นงานอยาง
ชัดจน

-4๒ชื่อหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
๎. การประมินความสี่ยง
กองคลัง
2.1. กิจกรรมดຌานการตรวจฎีกากอนสนออนุมัติ
บิก จายงินงบประมาณ
- การวางฎีกาบิกจายตละสานัก/กอง
ลายมือชืไอผูຌบิก ผูຌมีอานาจอนุมัติเมครบถຌวน฿หຌกิด
ความลาชຌา การบิกจาย
2.2.กิจกรรมดຌานการงินละบัญชี
- การบันทึกบัญชีระบบ e-laas มีการ
ปลีไยนปลงระบบ฿หมทา฿หຌจຌาหนຌาทีไยังเมมีความ
ขຌา฿จ฿น การปฏิบัติงานของระบบฯ มากนัก
- จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการงินละบัญชี
ป็นบุคคลดียวกันทา฿หຌกิดความสีไยง฿นการ
ปฏิบัติงาน หลายหนຌาทีไ
๎.๏ กิจกรรมการจัดทาผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน
- เมเดຌจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน
ทา฿หຌเมสามรถจัดกใบรายเดຌของ อบต.ลานารายณ์
เดຌอยางครบถຌวนละมีประสิทธิภาพ
๏. กิจกรรมควบคุม
กองคลัง
3.1.ดຌานการตรวจฎีกากอนสนออนุมัติบิก
จายงิน งบประมาณ
1. จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานตຌองถือปฏิบัติตาม
ระบียบ / กฎหมาย ละหนังสือสัไงการ ดย
ครงครัด
2. หนวยงานจาของงบประมาณตรวจสอบ
หมวด/ ประภท฿หຌละอียดกอนวางฎีกาบิกจายละ
ตรวจสอบอกสารประกอบฎีกา฿หຌครบถຌวนรวมทัๅง
ตรวจสอบลายมือชืไอ฿นฎีกา฿หຌครบถຌวนมืไอเมถูกตຌอง
฿หຌกเขลຌวสรใจภาย฿นสามวันนับจากวันทีไเด
รับทราบ

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป
การประมินความสีไยง฿นกองคลัง องค์การบริหาร
ส ว นต าบลล านารายณ์ อยู ฿ นระดั บ ทีไ มี ค วาม
หมาะสม ครอบคลุมทุกดຌานมากขึๅนกวาการประมิน
ครัๅงกอน พราะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ระดับสวน
งานละระดับ กิ จ กรรมการท างานทีไ ส อดคลຌ อ งกั น
มากขึๅน นຌน ฿นกิจกรรมยอยละติดตามควบคุม฿น
ตล ะสวนงานพิไมขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอาศัยความรวมมือ
จากผูຌ บ ริ ห าร จຌ า หนຌ า ทีไ ลู ก จຌ า ง พนั ก งานละ
หนวยงานภายนอก อยางจริงจัง

กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมาย
หนังสือสัไงการ ดยมีการควบคุมดูลจากหัวหนຌา
หนวยงานยอยละมีการตรวจสอบจากจຌาหนຌาทีไ
ตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปละ ํ ครัๅง พืไอ฿หຌความ
สีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป

-๐๓ชื่อหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ใ. ผูຌตรวจฎีกาเดตรวจอกสารทางการงินอยาง
ครงครัดกอนมีการบิกจายทุกครัๅง
3.2 กิจกรรมดຌานการงินละบัญชี
1. ออกคาสัไงบงงาน฿หຌชัดจนพืไอ฿หຌการปฏิบัติงาน
เมซๅาซຌอนละมีผูຌรับผิดชอบงานตละดຌาน
2. จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานตຌองถือปฏิบัติตามระบียบ
ดย ครงครัด
ใ.ใ กิจกรรมการจัดทาผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน
ํ. มีการสงจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองขຌารับการ
ฝຄกอบรมการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สิน
ละนาความรูຌทีไเดຌมา฿ชຌ฿นการจัดทาผนทีไภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน฿นระบบ LTAX GIS
LTAX 3000

๐. สารสนทศ ละการสื่อสาร
กองคลัง
ํ.มีการรวบรวมขຌอมูลกฎหมาย ระบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี นวทางการปฏิบัติตาง โ จຌง฿หຌ
พนักงานทราบพืไอ฿ชຌป็นนวทางการปฏิบัติงาน
๎.จัด฿หຌมีการประชุมชีๅจง ทาความขຌา฿จนยบาย
ละนวทางการปฏิบัติงาน ละผยพร
ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยางทัไวถึง
๏.มีการ฿ชຌระบบอินตอร์ชวย฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ
ละตรวจสอบขຌอมูลขาวสารตลอดวลา
๐.จัดทาระบบขຌอมูลขาวสารพืไอประชาสัมพันธ์
งาน฿หຌกับประชาชนละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌรับทราบ
๑.จัด฿หຌมีการลกปลีไยนความคิดหใน฿นทุกภาค
สวนพืไอนามาพัฒนาละสงสริมการมีสวนรวม

ระบบสารสนทศละการสืไอสารของกองคลังมีระดับ
การควบคุมภาย฿นทีไดีพอสมควร นืไองจากเดຌนา
ทคนลยีทันสมัยขຌามา฿ชຌ฿นการทางาน ชน การ฿ชຌ
ระบบอินตอร์นใต฿นการตรวจสอบละติดตาม
ขຌอมูลขาวสารตาง โ จากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

-๐๔ชื่อหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
๑. การติดตามประมินผล
กองคลัง
ํ.มีการกาหนดการติดตามประมินผลละบบ
สอบทานพืไอทาการตรวจสอบการปฏิบัติอยาง
ตอนืไอง ดยป็นการประมินทัๅงผูຌปฏิบัติละหัวหนຌา
กองคลัง พืไอหาประสิทธิภาพละประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน
๎.ตรวจสอบขຌอบกพรองตาง โ ฿นการ
ปฏิบัติงาน ตละกิจกรรม พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการ
ดานินกิจกรรมควบคุมตอเป

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป
การติดตามประมินผล จากการติดตามละ
ประมินผล
แ. ดຌานการตรวจฎีกากอนสนออนุมัติบิกจายงิน
งบประมาณ มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ
1. จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน ตองถือปฏิบัติตาม ระบียบ
ดยครงครัด
2. หนวยงานจาของงบ ประมาณตรวจสอบ หมวด/
ประภท฿หຌ ละอียดกอนวางฎีกา บิกจายละ
ตรวจสอบ อกสารประกอบฎีกา฿หຌครบถຌวนรวมทัๅง
ตรวจสอบลายมือชืไอ฿น ฎีกา฿หຌครบถຌวนมืไอเม
ถูกตຌอง฿หຌกຌเขลຌวสรใจ ภาย฿นสามวันนับจาก วันทีไ
เดรับทราบ
3. ผูຌตรวจฎีกาเดตรวจ อกสารทางการงินอยาง
ครงครัดกอนมีการ บิกจายทุกครัๅง
โ. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี มีการควบคุม
ทีไหมาะสม คือ
1.ออกคาสัไงบงงาน฿หຌ ชัดจนพืไอ฿หຌการปฏิบัติงาน
เม ซๅ าซຌ อ นละมี ผูຌ รั บ ผิ ด ชอบ งานต ล ะงาน 2.
จຌ า หนຌ า ทีไ ป ฏิ บั ติ ง านตຌ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระบี ย บ
กระทรวงมหาดเทย ว า ดຌ ว ยการรั บ งิ น การบิ ก
จายงิน การฝากงิน การ กใบรักษางินละการตรวจ
งิ น ขององค์ ก รปกครองส ว น ทองถิไ น พ.ศ.2547
อยางครงครัด
ใ. กิจกรรมการจัดทาผนที่ภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ ํ. มีการ
สงจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองขຌารับการฝຄกอบรมการจัดทา
ผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย์สินละนาความรูຌทีไ
เดຌมา฿ชຌ฿นการจัดทาผนทีไภาษีละทะบียน
ทรัพย์สิน฿นระบบ LTAX GIS LTAX 3000

-๐๕ผลการประมินดยรวม
จากการสารวจ กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อาภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๑ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไพียงพอ
ละมีประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
แ. กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอนสนอ อนุมัติบิกจายงินงบประมาณ มีการควบคุมพียงพอ
ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿นปงบประมาณถัดเป
โ. กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี มีการควบคุมพียงพอ ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล
฿นปงบประมาณถัดเป
ใ. กิจกรรมการจัดทาผนที่ภาษีละทะบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมพียงพอ ตยังมีจุดออนทีไตຌอง
ติดตามประมินผล฿นปงบประมาณถัดเป
ลงชืไอ....................................................ผูຌรายงาน
ินางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยามี
นักวิชาการงินละบัญชี ชานาญการ รักษาราชการทน
ผูຌอานวยการกองคลัง
วันทีไ ๏์ ตุลาคม ๎๑๒๏

หน่วยงานย่อย กองช่าง

รายงานการประ มินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
( บบ – ปค.4)

-5์ชื่อหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏

บบ ปค.๐

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ํ. สภาพวดลຌอมการควบคุม
กองชาง
ํ.ํ กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌาน
วิศวกรรมการกอสรຌาง
ป็นความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอม
ภายนอก คือ ระบียบ฿หมดຌานการจัดการซืๅอจัดจຌาง
ตຌองมีวิศวกรรับรองบบถึงจะดานินการกอสรຌางเดຌ
จึงทา฿หຌขຌอบัญญัติงบประมาณทีไบรรจุผนงานเป
ลຌว วิศวกรจຌงวาเมเดຌมาตรฐานตຌองปรับปลีไยน฿ชຌ
งบประมาณสูงมาก จึงเมสามารถดานินการเดຌ฿น
บางครงการ
ความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอมภาย฿น คือ
ขาดบุคลากรวิศวกรรับรองบบฯ ตละประภทกอ
สิไงกอสรຌางของ อบต.
ํ.๎ กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง
ป็นความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอมภาย฿น
ดังนีๅ
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอจึงทา฿หຌ
การปฏิบัติงานเมสมบูรณ์ ชน งานสารวจระดับหรือ
นวตาง โ ตຌอง฿ชຌบุคลากร อยางนຌอย ไ คน
โ. ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเม
พียงพอ ชน ครุภัณฑ์สารวจ
ป็นความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอม
ภายนอก ดังนีๅ
แ. กฎหมาย ระบียบ หรือจากหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง

กองชาง
บงครงสรຌางการปฏิบัติงานออกป็น ๐ งาน
ํ. งานกอสรຌาง
๎. งานออกบบละควบคุมอาคาร
๏. งานประสานสาธารณูปภค
๐. งานผังมือง
ดยวิ คราะห์ ป ระมิ นผลตามองค์ ป ระกอบ
ของมาตรฐานการควบคุ มภาย฿น ตามหลั ก กณฑ์
กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลัก กณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นส าหรับ หนว ยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 พบวางานทีไกีไยวกับกิจกรรมดຌานตาง โ
ดั ง กล า ว มี ก ารควบคุ ม ทีไ  พี ย งพอลຌ ว ต ยั ง มี
กิจกรรมทีไยังเมบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของการควบคุม
ดังนีๅ
ํ. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌาน
วิศวกรรมการกอสรຌาง
๎. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียน
บบกอสรຌาง
ใ. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง

-5ํชื่อหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
แ.ใ กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
ป็นความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอมภาย฿น
ดังนีๅ
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ
ป็นความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอม
ภายนอก ดังนีๅ
แ. การกอสรຌางครงสรຌางละวัสดุกอสรຌางบาง
สวนเมเดຌมาตรฐาน หรือตามขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
๎. การประมินความสี่ยง
กองชาง
๎.ํ กิ จ กรรมขาดบุ ค ลากรรั บ รองบบดຌ า น
วิศวกรรมการกอสรຌาง
การประมิน ความสีไยง อยู฿นระดับปานกลาง
ซึไงจากการประมินพบวา ระบียบฯ มาชวงกลางปี
ทา฿หຌการกຌเขบบตຌอง฿ชຌงบประมาณสูงขึๅนจากทีไ
บรรจุเวຌ฿นบางครงการ ทา฿หຌเมสามารถดานินการ
ตามขຌอบัญญัติเดຌ
๎.๎ กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง
ป็นความสีไยงภาย฿นคือ จຌาหนຌาทีไมีเม
พียงพอตอการปฏิบัติงานทีไหลายครงการทา฿หຌ
ลาชຌาละดูลเมทัไวถึง ความมนยา฿นการสารวจ
ออกบบ ขียนบบกอสรຌางยังมีขຌอผิดพลาด
นืไองจากระยะวลาดานินงานสัๅน ละนยบาย
ผูຌบริหารมีการปลีไยนปลงบอย รวมถึงอุปกรณ์
คอมพิวตอร์ทีไนามา฿ชຌงานทา฿หຌครืไองมีปัญหา฿น
การทางาน ชนความรใวของครืไอง฿นการทางาน
หรือเวรัสคอมพิวตอร์
๎.๏ กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
ความสีไยงทีไพบนืไองจากเมสามารถควบคุมงานเดຌทีไ

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

การประมินความสีไยง฿นกองชาง องค์การบริหาร
ส ว นต าบลล านารายณ์ อยู ฿ นระดั บ ทีไ มี ค วาม
หมาะสม ครอบคลุมทุกดຌานมากขึๅนกวาการประมิน
ครัๅงกอน พราะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ระดับสวน
งานละระดับ กิ จ กรรมการท างานทีไ ส อดคลຌ อ งกั น
มากขึๅน นຌน ฿นกิจกรรมยอยละติดตามควบคุม฿น
ตล ะสวนงานพิไมขึๅน ทัๅงนีๅตຌองอาศัยความรวมมือ
จากผูຌ บ ริ ห าร จຌ า หนຌ า ทีไ ลู ก จຌ า ง พนั ก งานละ
หนวยงานภายนอก อยางจริงจัง

-5๎ชื่อหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ละหลาย ครงการ฿นคราวดียวกัน ทา฿หຌดูลเม
ทัไวถึงละผูຌควบคุมงานเมเดຌจดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของผูຌรับจຌางละหตุการณ์สภาพวดลຌอม
รายวันเมป็นปัจจุบันละสภาพดินฟ้าอากาศทา฿หຌ
การควบคุมงานมีความคลาดคลืไอน เมวาจะป็น
รืไองของวิธีการดานินงาน นาวัสดุมา฿ชຌละ
ระยะวลาของการกอสรຌางผูຌควบคุมงานเมเดຌจຌง฿หຌ
คณะกรรมการตรวจรับการจຌางทราบ฿นวันทีไมีการ
ขຌาดานินงานละระหวางปฏิบัติงานทา฿หຌกิด
ขຌอผิดพลาดละกຌเขงานหลังสรใจสิๅน
กิ จ กรรมการควบคุ ม ของกองช า ง มี ก ารติ ด ตาม
๏. กิจกรรมควบคุม
ตรวจสอบทีไหมาะสม ป็นเปตามระบียบกฎหมาย
กองชาง
หนั งสื อ สัไ งการ ดยมี ก ารควบคุ ม ดู  ลจากหั ว หนຌ า
๏.ํ กิ จ กรรมขาดบุ ค ลากรรั บ รองบบดຌ า น
หน ว ยงานยอ ยละมี การตรวจสอบจากจຌ าหนຌ าทีไ
วิศวกรรมการกอสรຌาง
ตรวจสอบ฿นอย า งนຌ อ ยปี ล ะ ํ ครัๅ ง พืไ อ ฿หຌ ค วาม
ํ.฿หຌ นายชางยธา ประสานงานกับวิศวกรกอน
สีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป
มีการบรรจุขຌาขຌอบัญญัติ฿นปีงบประมาณถัดเป
ใ.โ กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง ทุกกิจกรรมมีการควบคุมอยูลຌว ดย
แ.ถือปฏิบัติตามระบียบละหนังสือสัไงการ ละ
นวทางปฏิบัติตาง โ
โ.ขออัตราบุคลากรของกองชาง องค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์พิไมเปทีไ ก.อบต.จ.ลพบุรี
ใ.๏ กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌางมีการ
ควบคุมดย
แ.ถือปฏิบัติตามระบียกระทรวงการคลังวาดຌวยการ
จัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
โ5ๆเ
แ.จัด฿หຌมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์กอน฿ชຌงาน ละ
฿หຌเดຌรับการหในชอบจากคณะ
กรรมการตรวจการจຌางกอนการ฿ชຌงานทุกครัๅง

-5๏ชื่อหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 ๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
๐. สารสนทศ ละการสื่อสาร
กองชาง
ํ.มี ก ารรวบรวมขຌ อ มู ล กฎหมาย ระบี ย บ มติ
คณะรั ฐ มนตรี นวทางการปฏิ บั ติ ต า ง โ จຌ ง ฿หຌ
พนักงานทราบพืไอ฿ชຌป็นนวทางการปฏิบัติงาน
๎.จัด฿หຌมีการประชุมชีๅจง ทาความขຌา฿จนยบาย
 ล ะ  น ว ท างก ารป ฏิ บั ติ งาน  ล ะ ผ ย  พ ร
ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยางทัไวถึง
๏.มีการ฿ชຌระบบอิน ตอร์ชวย฿นการปฏิ บัติห นຌาทีไ
ละตรวจสอบขຌอมูลขาวสารตลอดวลา
๐.จัดทาระบบขຌอมูลขาวสารพืไอประชาสัมพันธ์งาน
฿หຌกับประชาชนละผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌรับทราบ
๑.จัด฿หຌมีการลกปลีไยนความคิดหใน฿นทุกภาค
สวนพืไอนามาพัฒนาละสงสริมการมีสวนรวม
๑. การติดตามประมินผล
กองชาง
ํ.฿ชຌสถิติละผลงานทีไผานมา รวมทัๅงนวทาง
การตรวจสอบละนะนาของหนวยงานทีไปรึกษา
ละหนวยงานตรวจสอบตาง โ
๎.฿ชຌบบสอบถามความพึงพอ฿จ บบสอบทาน
ผลทดสอบหรือลงพืๅนทีไป็นครืไองมือ฿นการติดตาม
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง ดย
จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบรายงานผูຌอานวยการกองชาง
ละรายงาน฿หຌ ผูຌบริหารทราบผลการดานินงาน
อยางตอนืไอง

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป
ระบบสารสนทศละการสืไอสารของกองชาง มี
ระดับการควบคุมภาย฿นทีไดีพอสมควร นืไองจากเดຌ
นาทคนลยีทันสมัยขຌามา฿ชຌ฿นการทางาน ชน
การ฿ชຌระบบอินตอร์นใต฿นการตรวจสอบละ
ติดตามขຌอมูลขาวสารตาง โ จากหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง

การติดตามประมินผล จากการติดตามละ
ประมินผล
ํ. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌานวิศวกรรม
การกอสรຌาง มีการติดตามละการประมินผล
พบวายังมีจุดออน฿นการประสานดຌานวิศวกร ตละ
ประภทการกอสรຌาง ชน ถนน ชลประทาน
นืไองจากวิศวกรเมชีไยวชาญ฿นงานทุกงาน ทา฿หຌ
งานเมสามารถดานินการพราะเมมีวิศวกรรับรองเดຌ
ตามขຌอบัญญัติ จึงตຌองมีการประสานหาวิศวกรทีไ
ชีไยวชาญ ฿นปีงบประมาณตอเป
๎. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง มีการติดตามละการประมินผล พบวายัง
มีจุดออน แ.จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ จึง
ทา฿หຌการปฏิบัติงานเมสมบูรณ์ ชน งานสารวจ
ระดับหรือนวตางโตຌอง฿ชຌบุคลากร อยางนຌอย ๏
คน

-5๐ชื่อหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สินนสุด ใเ กันยายน โ6 โ
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป
โ.ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเมพียง
พอ ชนครุภัณฑ์สารวจ
๏. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง มีการติดตาม
ละการประมินผล พบวายังมีจุดออน แ.การ
กอสรຌาง ครงสรຌางละวัสดุกอสรຌางบางสวนเมเดຌ
ตามมาตรฐานหรือตามขຌอกาหนดของบบกอสรຌาง
โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุมงาน มีพียง แ คน ทา฿หຌการ
ควบคุมงานกอ สรຌางหลายครงการอาจดูลเมทัไวถึง
จึงทา฿หຌองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ

ผลการประมินดยรวม
กองช า ง องค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบลล านารายณ์ อ าภอชั ย บาดาล จั ง หวั ด ลพบุ รี ประมิ น
องค์ป ระกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๑ องค์ป ระกอบของการควบคุมภาย฿น มีการควบคุมทีไพียงพอละมี
ประสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
กองชาง
แ. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌานวิศวกรรมการกอสรຌาง มีการควบคุมยังเมพียงพอ ละ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปีงบประมาณถัดเป
โ.กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบกอสรຌาง
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ จึงทา฿หຌการปฏิบัติงานเมสมบูรณ์ ชน งานสารวจระดับหรือ
นวตาง โ ตຌอง฿ชຌบุคลากรอยางนຌอย ไ คน
โ. ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเมพียงพอ ชน ครุภัณฑ์สารวจ
ใ. กฎหมาย ระบียบ หรือจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ใ.กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
แ. จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานมีเมพียงพอ
โ. การกอสรຌางครงสรຌางละวัสดุกอสรຌางบางสวนเมเดຌมาตรฐาน หรือตามขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
ลงชืไอ....................................................ผูຌรายงาน
ินายสุขสันต์ ศรีภักดีี
นายชางยธาชานาญงาน รักษาราชการทน
ผูຌอานวยการกองชาง
วันทีไ ใ์ ตุลาคม ๎๑๒๏

หน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม

รายงานการประมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
(บบ – ปค.4)

-5๑ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สิๅนสุด ใเ กันยายน โ56๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
ํ. สภาพวดลຌอมการควบคุม
กองสวัสดิการสังคม
แ.แ กิจกกรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌป่วยอดส์ สียชีวิตนอกพืๅนทีไ หรือตางจังหวัด
ละญาติเมเดຌ จຌง฿หຌผูຌนาหรือสมาชิก อบต. หรือ
จຌาหนຌาทีไทราบภาย฿นดือนทีไสียชีวิต ทา฿หຌ
จຌาหนຌาทีไเมเดຌทารืไองระงับการจายงินอีกทัๅงยังคง
จายงินบีๅยยังชีพ฿หຌทุกดือนอยางตอนืไอง
ประกอบกับ อบต.ลานารายณ์
-ขຌอมูลการสียชีวิตทีไเดຌติดตอประสานงานกับ
สมาชิก อบต./ ผูຌ฿หญบຌาน นัๅนป็นขຌอมูลทีไยังเมเดຌ
รับการตรวจสอบการสียชีวิตจริง ป็นพียงขຌอมูลดิบ
ดยการรับรองขຌอมูลปากปลา ซึไงทຌจริงลຌวตຌอง
ตรวจสอบจากทะบียนราษฎร์ิอาภอี ตป็นรืไอง
ยากมากละผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌปຆวยอดส์ มี
จานวนมากกวา ไเใ คน จะตຌองดานินการ
ตรวจสอบทุกดือน

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

กองสวัสดิการสังคม
บงครงสรຌางการปฏิบัติงานออกป็น ๐ งาน
ํ. งานพัฒนาชุมชนละสงสริมอาชีพ
๎. งานกิจการดใกละยาวชน
๏. งานกีฬาละนันทนาการ
๐. งานกิจการสตรีละคนชรา
ดยวิคราะห์ประมินผลตามองค์ประกอบ ของ
มาตรฐานการควบคุมภาย฿น ตามหลักกณฑ์
กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 พบวางานทีไกีไยวกับกิจกรรมดຌานตาง โ
ดังกลาว มีการควบคุมทีไพียงพอลຌวตยังมี
กิจกรรมทีไยังเมบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ดังนีๅ
แ.กิจกกรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌป่วยอดส์
โ. งานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅนทะบียน
ผูຌสูงอายุ
ใ. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
แ.โ งานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅน
ไ. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไ
ทะบียนผูຌสูงอายุ
ความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอมภาย฿น พึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน
คือ การตรียมความพรຌอมดຌานอกสาร รวมทัๅงกาลัง ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
จຌาหนຌาทีไพืไอ฿หຌบริหารเดຌทุกวลาสาหรับผูຌมีสิทธิ
ทีไมาขอรับงินหลังกาหนดวลา
ความสีไยงทีไกิดจากภายนอก คือ ผูຌมีสิทธิ
เม฿หຌความสาคัญ฿นการขຌารับงินตามกาหนดวลา
แ.ใ รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
ความสีไยงทีไกิดจากสภาพวดลຌอมภาย฿น
คือ การตรียมความพรຌอมดຌานอกสาร รวมทัๅงกาลัง
จຌาหนຌาทีไพืไอ฿หຌบริหารเดຌทุกวลาสาหรับผูຌมีสิทธิ
ทีไมาขอรับงินหลังกาหนดวลา

-5๒ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สิๅนสุด ใเ กันยายน โ56๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ความสีไยงทีไกิดจากภายนอก คือ ผูຌมีสิทธิเม฿หຌ
ความสาคัญ฿นการขຌารับงินตามกาหนดวลา
แ.ไ กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌ
ทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน
ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
ความสีไยงทีไกิดจากภายนอก คือ ํ. กลุมคน
พิการทีไยังเมมีบัตรคนพิการหรือผูຌดูลขาดความรูຌ
กีไยวกับสิทธิทีไพึงเดຌรับ ๎. ผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง ตก
สารวจจากขຌอมูลรัฐบาล ละยังเปเดຌรับการ
ชวยหลือ ใ. ผูຌปຆวยติดตียงขาดการดูลจาก
หนวยงานภาครัฐ
๎. การประมินความสีไยง
กองสวัสดิการสังคม
โ.แ กิจกกรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌป่วยอดส์
- ป็นความสีไยงอันนืไองมาจากผูຌสูงอายุ ผูຌ
พิการ ละผูຌปຆวยอดส์ สียชีวิตนอกพืๅนทีไหรือ
ตางจังหวัดละญาติเมเดຌจຌง฿หຌผูຌนา หรือสมาชิก
อบต. หรือจຌาหนຌาทีไภาย฿นดือนทีไสียชีวิต ทา฿หຌ
จຌาหนຌาทีไเมเดຌทารืไองระงับการจายงินอีกทัๅงยังตຌอง
จายงินบีๅยยังชีพ฿หຌทุกดือนอยางตอนืไองประกอบ
กับ องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ยังเมมี
งานทะบียนราษฎร์ จึงเมสามารถตรวจสอบการ
ดานินชีวิตอยูของผูຌเดຌรับบีๅยเดຌทุกดือน ซึไงมืไอ
ทราบรืไองการสียชีวิต฿นภายหลังจຌาหนຌาทีไกใเม
สามารถรียกงินคืนเดຌ

การประมิ น ความสีไ ย ง฿นกองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ อยู฿นระดับทีไ
มีความหมาะสม ครอบคลุมทุกดຌานมากขึๅนกวาการ
ประมินครัๅงกอน พราะมีการกาหนดวัตถุประสงค์
ระดั บ ส ว นงานละระดั บ กิ จ กรรมการท างานทีไ
สอดคลຌ อ งกั น มากขึๅ น นຌ น ฿นกิ จ กรรมย อ ยละ
ติ ด ตามควบคุ ม ฿นตล ะส ว นงานพิไ ม ขึๅน ทัๅ งนีๅ ตຌ อ ง
อาศัยความรวมมือจากผูຌบ ริห าร จຌาหนຌาทีไ ลูกจຌาง
พนักงานละหนวยงานภายนอก อยางจริงจัง

-๑๓ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สิๅนสุด ใเ กันยายน โ56๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
โ.โ งานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅนทะบียน
ผูຌสูงอายุ
การประมินความสีไยง อยู฿นระดับตไา ซึไงจาก
การประมินพบวา ผูຌมีสิทธิเมมารับงินตาม
กาหนดวลาทีไนัดหมาย นืไองจากติดภารกิจ
๎.ใ รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
การประมินความสีไยง อยู฿นระดับตไา ซึไงจาก
การประมินพบวา ผูຌมีสิทธิเมมารับงินตาม
กาหนดวลาทีไนัดหมาย นืไองจากติดภารกิจ
โ.ไ กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ
เรຌทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละ
งินชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
การประมินความสีไยง อยู฿นระดับตไา ซึไงจาก
การประมินพบวา ผูຌมีสิทธิเมมารับงินตาม
กาหนดวลาทีไนัดหมาย นืไองจากติดภารกิจ
๏. กิจกรรมควบคุม
กองสวัสดิการสังคม
ใ.แ กิจกกรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌป่วยอดส์
- ตຌองติดตอประสานงานกับสานักงานทะบียน
อาภอชัยบาดาลอยางตอนืไอง ซึไงจะป็นขຌอมูลทีไ
สามารถตรวจสอบเดຌละป็นขຌอมูลทีไทຌจริง
ใ.โ งานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅนทะบียน
ผูຌสูงอายุ
ํ.฿หຌกากับดูล ละพยายามชีๅจงขຌอดีขຌอสีย
฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงการประชาสัมพันธ์ ดย
ประสาน ฿หຌผูຌนาตละชุมชนทราบ อยางตอนืไอง
กอนวัดนัดหมาย ๑ วันทาการ
๎.ปรับปรุงคาสัไงบงงาน฿หຌมีความชัดจนละ
จຌงวียนพืไอทราบ฿นการออกพืๅนทีไจายบีๅยฯ

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

กิ จ กรรมการควบคุ ม ของกองสวัส ดิ ก ารสั งคม มี ก าร
ติ ด ตามตรวจสอบทีไ หมาะสม ป็ น เปตามระบี ย บ
กฎหมายหนั ง สื อ สัไ ง การ ดยมี ก ารควบคุ ม ดู  ลจาก
หั ว หนຌ า หน ว ยงานย อ ยละมี ก ารตรวจสอบจาก
จຌาหนຌาทีไตรวจสอบ฿นอยางนຌอยปละ ํ ครัๅง พืไอ฿หຌ
ความสีไยงทีไพบมีการกຌเขปรับปรุงตอเป

-๑๔ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สิๅนสุด ใเ กันยายน โ56๏
องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

บบ ปค.๐

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

ใ.ใ รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
ํ.฿หຌกากับดูล ละพยายามชีๅจงขຌอดีขຌอสีย
฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงการประชาสัมพันธ์ ดย
ประสาน ฿หຌผูຌนาตละชุมชนทราบ อยางตอนืไอง
กอนวัดนัดหมาย ๑ วันทาการ
๎.ปรับปรุงคาสัไงบงงาน฿หຌมีความชัดจนละจຌง
วียนพืไอทราบ฿นการออกพืๅนทีไจายบีๅยฯ
๏.ไ กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌ
ทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน
ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
ํ. จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบตຌองขຌารับการ
ฝຄกอบรมศึกษาหาความรูຌละระบียบกีไยวกับการ
สงคราะห์ ละศึกษาดูงานจากหนวยงานอืไน
พืไอ฿หຌการการขับคลืไอนอยางป็นรูปธรรม
๎. สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไ
ละประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๐. สารสนทศ ละการสืไอสาร
กองสวัสดิการสังคม
ํ.ติดตามขຌอมูลขาวสารดຌานระบียบการจายงิน
สงคราะห์หรือหนังสือ ระบียบ กฎหมาย จากสืไอ
อินตอร์นใต เลน์ ฟสบุຍค ฯลฯ
๎.มีการรวบรวมขຌอมูลกฎหมาย ระบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี นวทางการปฏิบัติตาง โ จຌง฿หຌ
พนักงานทราบพืไอ฿ชຌป็นนวทางการปฏิบัติงาน
๏.จัด฿หຌมีการประชุมชีๅจง ทาความขຌา฿จนยบาย
ละนวทางการปฏิบัติงาน ละผยพร
ประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌองทราบอยางทัไวถึง
๐.฿หຌความรูຌ฿นการบันทึกขຌอมูลระบบสารสนทศ
กีไยวกับการลงทะบียนตาง โ

ระบบสารสนทศละการสืไอสารของกองสวัสดิการ
สังคม มีระดับการควบคุมภาย฿นทีไดีพอสมควร
นืไองจากเดຌนาทคนลยีทันสมัยขຌามา฿ชຌ฿นการ
ทางาน ชน การ฿ชຌระบบอินตอร์นใต฿นการ
ตรวจสอบละติดตามขຌอมูลขาวสารตาง โ จาก
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง

-๑๕ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาดานินงาน สิๅนสุด ใเ กันยายน โ56๏

บบ ปค.๐

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น

ผลการประมิน/ขຌอสรุป

๑. การติดตามประมินผล
กองสวัสดิการสังคม
ํ.฿ชຌบบรายงานการประชุมป็นครืไองมือ฿นการ
ติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง
ดยจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ละ฿หຌหัวหนຌาสานักปลัด
รักษาราชการทนผูຌอานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ควบคุม ดูล บบรายงานผลการประมิน

การติดตามประมินผล จากการติดตามละ
ประมินผล
แ. กิจกกรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌป่วยอดส์ มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ
- กอนการจายงินบีๅยยังชีพตละดือนจຌาหนຌาทีไเดຌ
ทรศัพท์ติดตอประสานงานกับ สมาชิก อบต./
ผูຌ฿หญบຌานตละหมูบຌานวา มีผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ
ละผูຌปຆวยอดส์ ราย฿ดสียชีวิตบຌาง
โ.กิจกรรมการจายงินสงคราะห์พืไอการยังชีพ มี
การควบคุมทีไหมาะสม คือ ํ.฿หຌกากับดูล ละ
พยายามชีๅจงขຌอดีขຌอสีย ฿หຌผูຌกีไยวขຌองทราบถึงการ
ประชาสัมพันธ์ ดยประสาน ฿หຌผูຌนาตละชุมชน
ทราบ อยางตอนืไอง กอนวัดนัดหมาย ๑ วันทาการ
๎.ปรับปรุงคาสัไงบงงาน฿หຌมีความชัดจนละจຌง
วียนพืไอทราบ฿นการออกพืๅนทีไจายบีๅยฯ
ใ.รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ มีการควบคุมทีไหมาะสม
คือ ํ.จัดทาปງายเวนิลประ ชาสัมพันธ์ตามสถานทีไ
สาธารณะพืไอ฿หຌประชาชนเดຌรับ ทราบอยางทัไวถึง
๐.กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไ
พึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน
ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล มีการควบคุมทีไหมาะสม คือ ํ.
จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบตຌองขຌารับการฝຄกอบรมศึกษา
หาความรูຌละระบียบกีไยวกับการสงคราะห์ ละ
ศึกษาดูงานจากหนวยงานอืไน พืไอ฿หຌการการ
ขับคลืไอนอยางป็นรูปธรรม
๎. สรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชน฿นพืๅนทีไละ
ประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

-ๆ์-

ผลการประมินดยรวม
จากการส ารวจ กองสวัส ดิ การสั งคม องค์การบริห ารส ว นต าบลล านารายณ์ อาภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ประมินองค์ประกอบควบคุมภาย฿นทัๅง ๑ องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น มีการ
ควบคุมทีไพียงพอละมีป ระสิทธิผลตามสมควร ตยังมีจุดออนทีไตຌองจัดทาผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภาย฿น ดังนีๅ
แ. กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์ มีการควบคุมพียงพอ ตยังมี
จุดออนทีตไ ຌองติดตามประมินผล฿นปงบประมาณถัดเป
โ. กิจกรรมการงานพัฒนาละสวัสดิการสังคมรับขึๅนทะบียนผูຌสูงอายุ มีการควบคุมพียงพอลຌว
ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿นปงบประมาณถัดเป
ใ. รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไตຌองติดตามประมินผล฿น
ปงบประมาณถัดเป
ไ. กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละ
งินชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบายรัฐบาลรัฐบาล มีการควบคุมพียงพอลຌว ตยังมีจุดออนทีไ
ตຌองติดตามประมินผล฿นปงบประมาณถัดเป
ลงชืไอ....................................................ผูຌรายงาน
ินางสาวถวิล ภูชมชติี
หัวหนຌาสานักปลัด รักษาราชการทน
ผูຌอานวยการกองสวัสดิการสังคม
วันทีไ ๏์ ตุลาคม ๎๑๒๏

หน่วยงานย่อย สานักงานปลัด

รายงานการประมินผล
การควบคุมภายใน
(บบ – ปค.5)

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนๆ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
สานักงานปลัด
ํ. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมผนพัฒนา
ตาบล
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌประชาชนมีสวน฿นการนาสนอ
ครงการทีสไ าคัญบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนาตาบล ซึไงจะ
ป็นการชวยกຌเขปัญหาของชุมชน฿นการตอบสนอง
นยบายละความตຌองการของประชาชนเดຌมาก
ทีไสุด

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง
ํ . ป ร ะ ช า ช น เ ม ฿ หຌ
ความส าคั ญ ฿นการท า
ประชาคมละการจัดทา
ผน
โ. ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการ
จั ด ท าผนพั ฒ นา ช น
ผูຌนา ผูຌทนชุมชน ละ
สมาชิก อบต. บางคน
ยั งขา ด ค ว า ม รูຌ ค ว า ม
ขຌา฿จ฿นรืไองผนพัฒนา
ใ. มีการพิไมติมละ
ปลีไ ย นปลงผน฿น
ปีงบประมาณ
ไ.ระบียบกระทรวง
มหาดเทยว า ดຌ ว ยการ
จัดทาผนฯ มีการกຌเข
ปลีไยนปลงบอย
5. การสัไ งการ฿หຌ จั ด ท า
ผนตละครัๅงกาหนด฿หຌ
ลຌวสรใจรใวกินเปละ
เม มี ก ารประชุ ม ชีๅ  จง
การดานินการ฿ด โ ฿หຌ

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ํ. คไาสัไงตงตัๅงคณะ
ท า ง า น จ า ก ทุ ก ส ว น
ราชการ฿นองค์กร
โ. ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ประชุม/ประชาคมจัดทา
ผนพัฒนา
ใ. ปฏิ บั ติ ต ามระบี ย บ
ห นั ง สื อ สัไ ง ก า ร ทีไ
กีไยวขຌอง

การควบคุ ม ยั งเม เ ดຌ ผ ล
 นืไ อ ง จ า ก ผูຌ ทีไ มี ส ว น
กีไ ย วขຌ อ งยั ง เม มี ค วาม
 ขຌ า ฿ จ  ล ะ ฿ หຌ ค ว า ม
รวมมือ

แ. ประชาชนกลุมปງา
หมายส ว น฿หญ เ ม  ขຌ า
รวมประชุมนืไองจากเม
มี  วลาละยั ง เม  หใ น
ความสาคัญของการขຌา
มามีสวนรวม
โ. ผูຌมีสวนกีไยวขຌองการ
จัด ท าผนพัฒ นา ช น
ผูຌนา ผูຌทนชุมชน ละ
สมาชิก อบต. บางคน
ยั งขา ด ค ว า ม รูຌ ค ว า ม
ขຌา฿จ฿นรืไองผนพัฒนา
ใ. มีการพิไมติมละ
ปลีไ ย นปลงผน฿น
ปีงบประมาณ

ูๆแู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1. บ ร ร จุ  ค ร ง ก า ร นางอัญชลี มนวรรณ
ส าคั ญ ร ง ด ว นเวຌ ฿ น นักวิคราะห์นยบาย
ผนพัฒนา
ละผน ชานาญงาน
โ. ท าความขຌ า ฿จกั บ
ประชาชนกับครงการ
ทีไ ด า  นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชุ ม อย า งจริ ง จั ง
กีไ ย วกั บ การคั ด ลื อ ก
ครงการ
3. ประชาชน฿นหมูบຌาน
ด า  นิ น ก า ร จั ด ท า
ประชุมประชาคมอยาง
จริ งจั ง กีไ ย ว กั บ ก า ร
คั ด ลื อ กคร งการ ทีไ
หมู บຌ า นตຌ อ งการมาก
ทีไ สุ ด ฿นการบรรจุ  ขຌ า
ผนพัฒนาฯ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนๆ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

๎. กิจกรรม การใหຌความชวยหลือผูຌประสบภัย
ตางๆ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ูพืไอ฿หຌการชวยหลือละสงคราะห์
ผูຌประสบภัย฿นตาบลมีความรวดรใวป็นเปตาม
ขัๅนตอนของระบียบกฎหมายทีไกาหนดละกิด
ประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการงบประมาณ

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ . ข า ด  จຌ า ห นຌ า ทีไ ทีไ
รั บ ผิ ด ช อ บ ฿ น ง า น
ปງองกันภัยฝຆายพลรือน
ดยตรง
โ.ขาดวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทีไ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ฿นการ
ปฏิบัติงาน
3.การ฿หຌความชวยหลือ
ผูຌประสบภัยเมทันทวงที
ไ.ก าลั ง จຌ า หนຌ า ทีไ อป
พร.มี เ ม  พี ย งพอมืไ อ
 ที ย บ กั บ สั ด ส ว น
ประชาชนทีไมีอยู

แ.ต ง ตัๅ ง นั ก วิ  คราะห์
นยบายละผน
ช ว ย  ห ลื อ หั ว ห นຌ า
ส านั ก ปลั ด อบต. ฿น
การ ปฏิบัติงานดຌานการ
ปງองกันละบรรทาสา
ธารณภั ย ระหว า งรอ
บรรจุ
2 จัดหาวัสดุูอุปกรณ์ทีไ
จ า  ป็ น ฿ น ก า ร
ปฏิบัติงาน฿หຌพียงพอ

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด

จຌาหนຌาทีไตຌองศึกษาอง
ชน การทบทวน
ผนพัฒนาทຌองถิไน
ิพ.ศ. โ5ๆแูโ5ๆ5ี

ข า ด  จຌ า ห นຌ า ทีไ ทีไ
รั บ ผิ ด ชอบงานปງ อ งกั น
กาลังจຌาหนຌาทีไ อปพร.มี
เมพียงพอ

แ.มี  ผนปງ อ งกั น ละ การควบคุ ม ทีไ มี อ ยู นัๅ น
บรรทาสาธ ารณภั ย สามารถลดความสีไยงทีไ
ส าหรั บ ฿ชຌ  ป็ น นวทาง กิดขึๅนเดຌ฿นระดับหนึไง
ปฏิบัติกรณีกิดสาธารณ
ภัยตาง โ
2. มีการตัๅงงบประมาณ
งินสารองจาย สาหรับ
บรรทาความดือดรຌอน
หรือชวยหลือประชาชน
ผูຌป ระภั ย ธรรมชาติ  ป็ น
ประจาทุกปี
ใ . มี ค า สัไ ง  ต ง ตัๅ ง
จຌาหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น

ูๆโู

นางอัญชลี มนวรรณ
นักวิคราะห์นยบายละ
ผน ชานาญงาน

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนๆ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

๏. กิจกรรมการจัดทาขຌอบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจาปี
วัตถุประสงค์การควบคุม
- พืไอ฿หຌการจัดทาขຌอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาปี ป็นเปอยางรียบรຌอย ละ
ครอบคลุมผนพัฒนาทຌองถิไน

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน สานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

การปฏิบัติงานดຌา นการ
ปງ อ งกั น ละบรรทาสา
ธารณภั ย เปทนพลาง
กอน
แ. การจัดทาขຌอบัญญัติ
ยังเมครอบคลุมตาม
ผนพัฒนาขององค์การ
บริหารสวนตาบล
นืไองจากงบประมาณมี
จากัด
โ. มีการอน กຌเข
ปลีไยนปลง
งบประมาณตลอดปี
ใ. นืไองจากมีการ
ปลีไยนปลงระบียบ

แ.ปฏิบตั ิตามระบียบ
หนังสือสัไงการทีไ กีไยว
ขຌอง
โ. วางผนการจัดทา
งบประมาณ฿หຌสมดุล
พียงพอตอการ฿ชຌจาย
ตลอดปีงบประมาณละ
สอดคลຌองกับผนพัฒนา
ใ.กาชับการวางผน
สมอครงการของตละ
หนวยงานควรป็น
ครงการทีไมีความ
ตอนืไองพืไอประยชน์฿น
การตัๅงงบประมาณ

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ.ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชาขาด
การควบคุ ม ดู  ล฿หຌ มี
การวางผลการจัด ท า
งบประมาณ฿หຌ ส มดุ ล
พี ย งพอตอ การ฿ชຌจ า ย
ตลอดปี ง บประมาณ
 ล ะ ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ
ผนพัฒนา
โ.ดานินการจัดทาผน
ดานินงานประจาปี
พืไอ฿หຌทราบถึง
ครงการกิจกรรม
งบประมาณ฿นการ
พัฒนาพืๅนทีไทีไกาหนดเวຌ
ลวงหนຌามีความชัดจน
฿นการปฏิบัตมิ ากขึๅน

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌาสานักปลัด

5.ปั ญ หา฿นการสัไ ง ฿ชຌ
ก าลั ง อปพร.฿นขต
พืๅนทีไ
มีการกาหนดนวทาง
วางผนการ฿ชຌจาย฿หຌ
สมดุลพียงพอตอ
งบประมาณนัๅนรวมทัๅงมี
การติดตามละควบคุม
ซึไงจะป็นผลดี฿นระดับ
หนึไงตยังเมพียงพอตอ
การบรรลุผลสารใจตาม
วัตถุประสงค์

ูๆใู

แ. การจัดทาขຌอบัญญัติ
ยั ง เม ค รอบคลุ ม ตาม
ผนพัฒนาขององค์การ
บ ริ ห า ร ส ว น ต า บ ล
นืไอ งจากงบประมาณมี
จากัด
โ. มีการอน กຌเข
ปลีไยนปลงงบประมาณ
ตลอดปี
3. นืไองจากมีการ
ปลีไยนปลงระบียบ
กฎหมาย หนังสือสัไงการ
ทีไ กีไยวขຌองตลอดวลา

นางอัญชลี มนวรรณ
นักวิคราะห์นยบายละ
ผน ชานาญงาน

ิลงชืไอี ............................................ผูรຌ ายงาน
ินางสาวถวิล ภูชมชติี
ตาหนง หัวหนຌาสานักปลัด
วันทีไ ๏เ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๎๕ๆใ

หน่วยง นย่อย กองคลง

ร ยง นก รปร มินผล
ก รควบคุมภ ยใน
( บบ – ปค.5)

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนๆ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
1.1
กิจกรรรม ดຌานการตรวจฎีกากอน
สนอ อนุมัติ บิกจายงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์การควบคุม
- พืไอมิ฿หຌกิดขຌอบกพรองจากการ บิก
จายงินงบประมาณละ฿หຌ ป็นเปดຌวยความ
ถูกตຌองตาม ระบียบกระทรวงมหาดเทยวาดຌวย
การรับงิน การบิกงิน การฝากงิน การกใบ
รักษางิน ละการตรวจงิน ของ อปท. 2547
ละกฎหมายขຌอบังคับ หนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 256๓
ความสีไยง
การวางฎี ก า ลายมือ ชืไ อ ผูຌ
บิ ก ผูຌ มี อ านาจอนุ มั ติ เ ม
ครบถຌ ว นท า฿หຌ กิ ด ความ
ลาชຌา฿นการบิกจาย

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

1.จຌาหนຌาทีไปฏิบัติงาน
การควบคุมทีไมีอยูย ังเม
ต อ ง ถื อ ป ฏิ บั ติ ต า ม พียงพอทาทีไควร
ระบียบดยครงครัด
2.หน ว ยงานจาของงบ
ป ระม าณ ตรวจสอบ
ห ม ว ด / ป ร ะ  ภ ท ฿ หຌ
ล ะ อี ย ด ก อ น ว างฎี ก า
บิ ก จ า ยละตรวจสอบ
อกสารประกอบฎี ก า฿หຌ
ครบถຌวนรวมทัๅง ตรวจสอบ
ล า ย มื อ ชืไ อ ฿น ฎี ก า ฿หຌ
ครบถຌวนมืไอเม ถูกตຌอง฿หຌ
กຌเขลຌวสรใจ ภาย฿นสาม
วั น นั บ จ า ก วั น ทีไ เ ด
รับทราบ
3.ผูຌ ต รวจ ฎี ก าเด ต รวจ
อกสารทางการงิน อย า ง
ค ร ง ค รั ด ก อ น มี ก า ร
บิกจายทุกครัๅง
-6ไ-

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
1.ลายมือชืไอผูຌบิกผูຌมี

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1.฿หຌหนวยงานจຌาของ น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
อานาจอนุมัติเม
งบประมาณผูຌ บิ ก คอย นักวิชาการงินละบัญชี
ครบถຌวนทา฿หຌกิดความ ก าชั บ ก ากั บ ดู  ล
รักษาราชการทน
ลาชຌา฿นการบิกจาย
จຌ า หนຌ า ทีไ ผูຌ ป ฏิ บั ติ งาน
ผอ.กองคลัง
฿หຌ ด านิ น การกีไ ย วกั บ
การรวบรวมสงอกสาร
การบิกจาย฿หຌกองคลัง
อย างครบถຌ วน ละส ง
ภาย฿นก าหนด ระยะ
ร ะ ย ะ  ว ล า อ ย า ง
ค ร ง ค รั ด พืไ อเม ฿หຌ
ระยะวลาการบิกจาย
กินกวาระบียบกาหนด

บบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนๆ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
แ.2 กิจกรรรม ดຌานการงินละบัญชี
วัตถุประสงค์การควบคุม
1. เพื่อให้เจ หน ท่ ของกองคลงมคว มรู
คว มเข ใจในก รปฏบตง นในร บบ e-LAAS

ชืไอหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง
ระบบ e-LAAS มีการ
ปลีไยนปลงระบบ฿หมทา
฿หຌจຌาหนຌาทีไยังเมมีความ
ขຌา฿จ฿น การปฏิบตั ิงาน
ของระบบฯ มากนัก

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

฿หจาหนาทีไหรือผูຌ
ปฏิบัติงาน฿นระบบบัญชี
คอมพิวตอร์ขององคกร
ปกครองสวนทองถิไน
(e-LASS) ศึกษาระบบการ
ปฏิบัติงาน ละ฿หขารวม
อบรมกีไยวกับการ
ปฏิบัติงาน฿นระบบ
e-LASS

฿หจาหนาทีไทีไ
ปฏิบัติงาน฿นระบบ
e-LASS ศึกษาระบบ
การปฏิบัติงานละ฿ห
ขารวมอบรมกีไยวกับ
การปฏิบัติงาน฿นระบบ
e-LASS

ระบบe-LAAS มีการ
ปลีไยนปลงระบบ฿หม
ทา฿หจาหนาทีไยังเมมี
ขา฿จ฿นการปฏิบตั ิงาน
ของระบบมากนัก

฿หจาหนาทีไทีไปฏิบัติ
งาน ฿น ระบบ e-LASS
ศึกษาระบบการ
ปฏิบัติงานละ฿หขา
รวมอบรมกีไยวกับการ
ปฏิบัติงาน฿นระบบ

น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการงินละบัญชี
รักษาราชการทน
ผอ.กองคลัง
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e-LASS

บบ ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามผนการดานินการหรือ
ภารกิจอืไนๆ ทีไสาคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑.๓ กิจกรรมการจัดทาผนทีไภาษีละ
ทะบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์การควบคุม
1. พืไอ฿หประชาชนผูຌมีหนาทีไชาระภาษีมี
ความรูความขา฿จ฿นชาระภาษีมากยิไงขึๅน
2. พืไอ฿หการจัดกใบรายเดຌป็นตาม
นยบายละป้าหมายทีกไ าหนด
3. พืไอ฿หงานผนทีไภาษีละทะบียนทรัพย
สิน฿หมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

ชืไอหนวยงาน กองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง
ประชาชนยังเมมีความ
ขา฿จ฿น พรบ.ภาษีทีไดิน
ละสิไงปลูกสรຌางทาทีไควร
พืไอรองรับการ฿ชระบบ
LTAX3000 ละระบบ
LTAX GIS สาหรับ฿ชควบ
คู กับการ฿ชพรบ.ภาษี
ทีไดิน ละสิไงปลูกสรຌาง฿น
การจัดกใบภาษีฯ

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

1. มีการจัดทาป้ายละ
ผนพับประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีฯ
2. มีการรับชาระภาษีนอก
สถานทีไพืไอบริการ
ประชาชน
3. จัดทาผนทีไภาษี ฯ ละ
นาขอมูลผน ทีไภาษีฯ
มา฿ช฿นการ จัดกใบภาษี
4. ฿หจาหนาทีไที กีไยวของ
ดานินการจัดทาผนทีภไ าษี

การควบคุมภาย฿นทีไ
มีอยูยังเมพียงพ อ
นืไองจากผูຌขຌาขาย฿น
การชาระภาษีทีไดินละ
สิไงปลูกสรຌางยังเมมี
ความขา฿นระบียบฯ
ทา฿หการจัดกใบภาษีเม
ป็นเปตามป้าหมายทีไ
กาหนด
การทาผนทีไภาษีมี
ความคืบหนาตยังคง
ตองปรับปรุง฿หป็น
ปจจุบัน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
1. ประชาชนยังเมมี
ความขา฿จ฿น พรบ.
ภาษีทีไดินละสิไงปลูก
สรຌาง
2. เมมีจนท.ทีไ
รับผิดชอบงานผนทีไ
ภาษีฯดยตรง
3. จนท.สารวจเม
พียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.รงรัด฿นการจัดทา
น.ส.ฉวีวรรณ ฤทธิ์สยาม
นักวิชาการงินละบัญชี
ผนทีไภาษีละ
รักษาราชการทน
ทะบียนทรัพย์สิน฿หຌ
ผอ.กองคลัง
ลຌวสรใจดยรใว
2.จัดหาบุคลากร
นางอารีย์ ปลุกปลืๅม
พิไมขึๅนพืไอสนับสนุน
นักวิชาการพัสดุ
การปฏิบัติงาน฿หຌกิด
ประสิทธิภาพพิไมขึๅน
3. ดานินการจัดทา
ผนทีไภาษีพืไอ฿หขຌอมูล
ป็นปัจจุบัน

-66ิลงชืไอี

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ผูຌรายงาน

ินางสาวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยามี
นักวิชาการงินละบัญชี รักษาราชการทน
ตาหนง ผูຌอานวยการกองคลัง
วันทีไ ๏0 ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๎๕63

หน่วยงานย่อย กองช่าง

รายงานการประ มินผล
การควบคุมภายใน
( บบ – ปค.5)

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนๆ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ํ. กิจกรรมขาดบุคลากรรับรองบบดຌาน
วิศวกรรมการกอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
-พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปอยางถูกตຌองตาม
ระบียบ กฎหมาย ขຌอบังคับ ทุกขัๅนตอน

๎. กิจกรรมงานสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌการสารวจ ออกบบ ขียนบบ
กอสรຌาง ฿หຌเดຌตามขຌอกาหนดของบบกอสรຌางละ
บริหารจัดการป็นเปตามระบียบละปรง฿ส ฿ชຌ
อุปกรณ์ครืไอง มือทาทีไมีอยูอยางประหยัดละ
คุຌมคามากทีสไ ุด

ชืไอหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง
ํ.พบจุดออน ระบียบ
การจัดซืๅอจัดจຌางฯ ตຌอง
฿หຌมีวิศวกรรับรองบบ
ตเมสามารถรับรอง
บบเดຌหมดทุกครงการ
นืไองจากเมชีไยวชาญ฿น
บางประภททา฿หຌ
ครงการฯบางครงการ
ดานินการเมเดຌ
แ.พืๅนทีไซับซຌอนหลาย
หนวยงานรับผิดชอบ

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

บบ ปค.5

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ. ถือปฏิบัติตาม
ระบียบการจัดซืๅอจัด
จຌาง อยางครงครัด

1.฿หຌทาการประสานงาน แ.ขาดวิศวกรรับรอง
กับวิศวกรกอนดานิน
บบครงการฯ ฿หຌครบ
ครงการฯ
ทุกประภท ชน วิศวกร
กรมยธา

1.฿หຌทาการ
ประสานงานกับวิศวกร
ตละประภทงานกอน
บรรจุครงการลง฿น
ขຌอบัญญัติ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

แ.ขออัตราบุคลากรของ
กองชาง องค์การบริหาร
สวนตาบลลานารายณ์
พิไมเปทีไก.อบต.จ.ลพบุรี
โ.จຌาหนຌาทีไนาครืไอง
มือครืไอง฿ชຌสวนตัวมา
ชวย฿นการปฏิบัติงาน
พืไอพิไมความคลองตัว
ชนคอมพิวตอร์ชนิด
พกพา

ํ. การควบคุมมีความ
สีไยงคืออุปกรณ์
คอมพิวตอร์ทีไนามา฿ชຌ
งานทา฿หຌครืไองมีปัญหา
฿นการทางาน ชน
ความรใวของครืไอง฿น
การทางาน หรือเวรัส
คอมพิวตอร์

แ.การ฿ชຌกฎหมาย
ระบียบทีไ กีไยวขຌอง
โ.การสงจຌาหนຌาทีไ ขຌา
รับการอบรมกีไยว กับ
การสารวจ ออกบบ
ขียนบบ ละบริหาร
จัดการป็นเปตาม
ระบียบ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

ูๆ็ู

แ.จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน
มีเมพียงพอ จึงทา฿หຌ
การปฏิบัติงานเม
สมบูรณ์ ชน งานสารวจ
ระดับหรือนวตาง โ
ตຌอง฿ชຌบุคลากร อยาง
นຌอย ไ คน
โ.ครืไองมือครืไอง฿ชຌ฿น
การปฏิบัติงานเมพียง
พอ ชนครุภัณฑ์สารวจ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนๆ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
๏. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรຌาง
วัตถุประสงค์การควบคุม
ู พืไอ฿หຌงานควบคุมอาคาร เดຌตามขຌอ
กาหนดของบบกอสรຌาง ละป็นเปตามระบียบ
ละปรง฿ส รวมถึง฿ชຌอุปกรณ์ครือไ งมือทาทีไมีอยู
อยางประหยัดละคุຌมคามากทีไสุด

ชืไอหนวยงาน กองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ 3เ กันยายน 2563
ความสีไยง
แ.การกอสรຌางครงสรຌาง
ละวัสดุกอสรຌาง
บางสวนเมเดຌตาม
มาตรฐานหรือตาม
ขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุม
งาน มีพียง แ คน
ทา฿หຌการควบคุมงานกอ
สรຌางหลายครงการอาจ
ดูลเมทัไวถึง จึงทา฿หຌ
องค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ

บบ ปค.5

การควบคุมภายใน
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภายใน

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

แ.จัด฿หຌมีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์กอน฿ชຌงาน
ละ฿หຌเดຌรับการ
หในชอบจากคณะ
กรรมการตรวจการจຌาง
กอนการ฿ชຌงานทุกครัๅง
โ. ฿หຌบนัสกจຌาหนຌาทีไ
ผูຌ ปฏิบัติงานพืไอป็น
การสรຌางรงจูง฿จละ
จิตสานึกทีไดี฿นการ
ปฏิบัติงาน

จຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติ
งานตรวจสอบ วัสดุ
อุปกรณ์กอนการ฿ชຌงาน
เมทัไวถึงละบางสวน
เมเดຌผานความหในชอบ
ของคณะกรรมการตรวจ
การจຌางกอนการ฿ชຌงาน

แ.การกอสรຌาง
ครงสรຌางละวัสดุ
กอสรຌางบางสวนเมเดຌ
ตามมาตรฐานหรือตาม
ขຌอกาหนดของบบ
กอสรຌาง
โ.จຌาหนຌาทีไผูຌควบคุม
งาน มีพียง แ คน ทา
฿หຌการควบคุมงานกอ
สรຌางหลายครงการอาจ
ดูลเมทัไวถึง จึงทา฿หຌ
องค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์อาจ
สียปรียบผูຌรับจຌางเดຌ

แ.การ฿ชຌกฎหมาย
ระบียบทีไ กีไยวขຌอง
โ.การสงจຌาหนຌาทีไ ขຌา
รับการอบรมกีไยวกับ
การควบคุมการกอสรຌาง
ละบริหารจัดการป็น
เปตามระบียบ

นายสุขสันต์ ศรีภักดี
นายชางยธาชานาญงาน
รักษาราชการ ทน
ผูຌอานวยการกองชาง

ูๆู่
ิลงชืไอี

ผูຌรายงาน

ินายสุขสันต์ ศรีภักดีี
ตาหนง นายชางยธาชานาญงาน รักษาราชการทน
ผูຌอานวยการกองชาง
วันทีไ ๏เ ดือน ตุลาคม พ.ศ. ๎๕ๆใ

หน่วยงานย่อย กองสวัสดิการสังคม

รายงานการประมินผล
การควบคุมภายใน
(บบ – ปค.5)

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามผนการ
ดานินการหรือภารกิจอืไน โ ทีไสาคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.1 กิจกรรม การจายบีๅยยังชีพ
ผูຌสูงอายุ ผูຌพิการ ละผูຌป่วยอดส์
วัตถุประสงค์การควบคุม
ูพืไอดำนินตำม นวทำงนยบำย
รงดวนของ รัฐบำล ฿นกำรบิกจำยบีๅยยัง
ชีพ฿หຌกับผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละผูปຌ ຆวย
อดส์ ทีไถูกตຌองละป็นเปตำมระบียบ

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง
กรณีผูຌสูงกรณีผสูຌ ูงอำยุ ผูຌพิกำร
ละผูปຌ ຆวยอดส์สียชีวิตนอกพืๅนทีไ
หรืออยูตำงจังหวัด ละญำติเมเดຌ
จຌง฿หຌผูຌนำหรือสมำชิก อบต.
หรือจຌำหนຌำทีไทรำบภำย฿นดือนทีไ
สียชีวิต ทำ฿หຌจຌำหนຌำทีไเมเดຌทำ
รืไองระงับกำรจำยงินอีกทัๅงยังคง
จำยงินบีๅยยังชีพ฿หຌทุกดือนอยำง
ตอนืไอง ประกอบกับ อบต.ลำ
นำรำยณ์ ยังเมมีงำนทะบียน
รำษฎร์ จึงเมสำมำรถตรวจสอบ
กำรดำนินชีวิตอยูของผูเຌ ดຌรับบีๅย
ชีพเดຌทุกดือน ซึไงมืไอทรำบรืไอง
กำรสียชีวิต฿นภำยหลังจຌำหนຌำทีไ
กใเมสำรถรียกงินคืนเดຌพืไอ฿หຌ
กำรดำนินงำนป็นเปอยำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลละ฿หຌ
กิดประยชน์สูงสุด฿นกำร
ปฏิบัติงำน

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ูกอนกำรจำยงินบีๅยยัง
ชีพตละดือนจຌำหนຌำทีไ
เดຌทรศัพท์ติดตอ
ประสำนงำนกับ
สมำชิก อบต./
ผูຌ฿หญบຌำนตละหมูบຌำน
วำ มีผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร
ละผูปຌ ຆวยอดส์ รำย฿ด
สียชีวิตบຌำง

ูขຌอมูลกำรสียชีวิตทีไ
เดຌตดิ ตอ
ประสำนงำนกับ
สมำชิก อบต./
ผูຌ฿หญบຌำน นัๅนป็น
ขຌอมูลทีไยังเมเดຌรับ
กำรตรวจสอบกำร
สียชีวิตจริง ป็น
พียงขຌอมูลดิบดย
กำรรับรองขຌอมูล
ปำกปลำ ซึไงทຌจริง
ลຌวตຌองตรวจสอบ
จำกทะบียนรำษฎร์
ิอำภอี
ตป็นรืไองยำกมำก
ละผูสຌ ูงอำยุ ผูຌ
พิกำร ละผูຌปຆวย
อดส์ มีจำนวน
มำกกวำ ไเใ คน
จะตຌองดำนินกำร
ตรวจสอบทุกดือน
ู6ู้

ู กำรติดตอ
ประสำนงำนกับ
สมำชิก อบต./กำนัน/
ผูຌ฿หญบຌำนยังเดຌรับ
ขຌอมูลป็นขຌอมูลดิบ
ละบอกปำกปลำ เม
มีกำรรับรองป็นลำย
ลักษณ์อักษร
ูกรณีผสูຌ ูงอำยุสียชีวิต
กำรบิกจำยงินบีๅยยัง
ชีพเปลຌวเมสำมำรถ
รียกคืนหรือ ติดตำม
ทวงถำมจำกญำติเดຌ
กรณีผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร
ละผูปຌ ຆวยอดส์
สียชีวิต ตำมระบียบ
กระทรวงมหำดเทยฯ
ตຌองระงับกำรจำยงิน
ภำย฿นดือนทีไสียชีวิต
ทันที

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ตຌองติดตอประสำนงำนกับ น.ส.ถวิล ภูชมชติ
สำนักงำนทะบียนอำภอชัย
หัวหนຌำสำนักปลัด
บำดำลทุกดือนทำกำร
รักษำรำชกำรทน
ตรวจสอบกำรสียชีวิตของ
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
ผูຌสูงอำยุป็นประจำทุดดือน
น.ส.กรองทรัพย์
ซึไงจะป็นขຌอมูลทีสไ ำมำรถ
จันทร์อับ
ตรวจสอบเดຌละป็นขຌอมูล
นักพัฒนำชุมชนชำนำญ
ทีไทຌจริง
กำร

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
ความสีไยง
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.2 งานพัฒนาละสวัสดิการสังคม
ํ. ผูຌมสี ิทธิ์เมมำตำมนัด
รับขึๅนทะบียนผูຌสูงอายุ
นือไ งจำกติดภำรกิจ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ูพืไอดำนินตำม นวทำงนยบำยรงดวนของ
รัฐบำลชวยหลือประกันรำยเดຌ ผูสຌ ูงอำยุ
ูพืไอ฿หຌผูຌสูงอำยุขຌำถึง กำรเดຌรับสวัสดิกำรบีๅย
ยังชีพมืไอ ถึงชวงวลำอำยุ ๒์ ปขึๅนเป

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ํ. ดຌำนกำรประชำ
สัมพันธ์฿หຌ ผูຌสูงอำยุ
กีไยวกับสิทธิ์ของตนอง
฿นกำรขຌำถึงสวัสดิกำร
ของรัฐ ยัง เมทัไวถึง
๎. ผูຌสูงอำยุมีชืไออยู฿น
ทะบียน ขตพืๅนทีไ ต
ตัวตนอำศัยอยู ประทศ
พืไอนบຌำน
๏. ผูຌสูงอำยุ ขำดควำมรูຌ
฿นกำร สืไอสำรภำษำ เม
คอยขຌำ฿จ ภำษำเทย
๐.ผูสຌ ูงอำยุยังเมขຌำ฿จ
กำหนดวัน/ดือน/ปกิด
ทีไรับขึๅนทะบียน
๑. ผูสຌ ูงอำยุยังเมขຌำ฿จ
หลักกณฑ์/คุณสมบัติ
ของผูຌมีสิทธิรับบียๅ ยังชีพ

ํ. มี ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม
ประชำสัมพันธ์พรຌอม
ชีๅจงนวทำงกีไยวกับ
กำรรับขึๅนทะบียน
ผูຌสูงอำยุกสมำชิก สภำ
อบต.กำนัน ผูຌ฿หญบຌำน

ํ.จัดทำปງำยเวนิว
ปร ะชำสั มพั น ธ์
ต ำ ม ส ถ ำ น ทีไ
สำธำรณะพืไ อ ฿หຌ
ประชำชน เดຌ รั บ
ทรำบอยำง ทัไวถึง

ู็เู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ํ. มีคำสัไงตงตัๅง฿หຌปฏิบัติ
น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌำสำนักปลัด
หนຌำทีไป็นลำยลักษณ์อักษร
รักษำรำชกำรทน
ละมอบหมำย฿หຌหัวหนຌำ
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
สำนักปลัด รักษำรำชกำร
ทน ผอ.กองสวัสดิกำร฿น
น.ส.กรองทรัพย์
กำรกำกับ ดูล
จันทร์อับ
โ.ปฏิบตั ิตำมระบียบ
นักพัฒนำชุมชนชำนำญ
กระทรวงมหำดเทยวำดຌวย
กำร
หลักกณฑ์กำรจำยบียๅ ยัง
ชีพผูຌสูงอำยุ ผูຌพิกำร ละ
ผูຌปຆวยติดชืๅอ
ํ. ประสำนขอสำนำ
ทะบี ย น รำษฎร์ จ ำกนำย
ทะบี ย นอ ำภอ ฉพำะผูຌ มี
อำยุ ๒์ ปขึๅนเป
๎. นำมำตรวจสอบรำย
ชืไอ ตก หลน หรือ รำย฿หม
๏.ทำหนังสือจຌง
ประชำสัมพันธ์ ผูຌสูงอำยุทีไ
อำยุถึงกณฑ์ ละยังเม
เดຌมำ฿ชຌสิทธิร์ ับบีๅยยังชีพ

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ความสีไยง
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.3 รับขึๅนทะบียนผูຌพิการ
ํ.ผูมຌ ีสิทธิ์เมมำตำมนัด
นืไองจำกติดภำรกิจ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ํ.พืไอดำนินตำมนวทำง นยบำยรงดวนของ
รัฐบำล ชวยหลือสวัสดิกำรดຌำนบียๅ ควำมพิกำร
๎. พืไอ฿หຌผูຌพิกำรขຌำถึงกำร เดຌรับสวัสดิกำรบีๅย
ควำมพิกำร ตำมสิทธิ์ทีไตนองควรเดຌรับ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู

ํ.จัดทำปງำยเวนิลประ
ชำสัมพันธ์ตำมสถำนทีไ
สำธำรณะพืไอ฿หຌ
ประชำชนเดຌรับ ทรำบ
อยำงทัไวถึง

1.มีกำรประชุม
ประชำสัมพันธ์พรຌอม
ชีๅจงนวทำงกีไยวกับ
กำรรับขึๅนทะบียนผูຌ
พิกำร กสมำชิกสภำ
อบต.กำนัน
ผูຌ฿หญบຌำน

1. ดຌำนกำร
ประชำสัมพันธ์฿หຌ ผูຌ
พิกำร กีไยวกับสิทธิ์ของ
ตนอง ฿นกำรขຌำถึง
สวัสดิกำรของรัฐ อยำง
ทัไวถึง
2. ผูຌพิกำรบำงคน ยัง
เมเดຌ ทำรืไองขอมีบัตร
คนพิกำร หรือ บำงคน
มืไอเดຌบตั รคนพิกำร
มำลຌว ขຌำ฿จวำจะเดຌรับ
งินบีๅย ควำมพิกำรลย
ตเมป็น ชนนัๅน
3. ผูຌพิกำรยังขำดควำมรูຌ
ละ ควำมชัดจน
กีไยวกับขัๅนตอน กำร
ขอรับบีๅยควำมพิกำร
ของ ผูຌพิกำร
4. ผูຌพิกำรมีชืไออยู฿น
ทะบียน ขตพืๅนทีไ ต
ตัวตน

ู็แู

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

1.ประสำนผูຌ ฿ หญ บຌ ำ น น.ส.ถวิล ภูชมชติ
,สมำชิก สภำ อบต., อส
หัวหนຌำสำนักปลัด
ม. ฿หຌสำรวจคน พิกำร฿น
รักษำรำชกำรทน
ชุ ม ชน ทีไ  หใ น สมควร ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
สำมำรถชวยหลือตนอง
เดຌ ฿หຌ เปดำนินกำรขอ
น.ส.กรองทรัพย์
฿บรั บ รองควำม พิ ก ำร
จันทร์อับ
จำกรงพยำบำลของรัฐ นักพัฒนำชุมชนชำนำญ
2.ประสำน หน ว ยงำน
กำร
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำสั ง คม
ควำม มัไน คงของมนุ ษ ย์
จังหวัด ฿นกำร ออกบัตร
คนพิ ก ำรขอรั บ มี บั ต ร
คนพิกำร

ภารกิจตามกฎหมายทีไจัดตัๅงหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามผนการดานินการหรือภารกิจอืไนโ ทีไ
สาคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

บบ ปค.5

ชืไอหนวยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
สาหรับระยะวลาการดานินงาน สิๅนสุดวันทีไ ใเ กันยายน โ5ๆใ
ความสีไยง

แ.ไ กิจกรรมการสงคราะห์ประชาชนผูຌยากเรຌ เรຌ ํ. ผูຌขอรับสิทธิ฿หຌขຌอมูล
ทีไพึไง คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ ละงิน เมตรงกับควำมป็นจริง
ชวยหลือการลีๅยงดูดใกรกกิดตามนยบาย
รัฐบาลรัฐบาล
วัตถุประสงค์การควบคุม
ํ.พืไอ฿หຌกำรสงครำะห์กลุม คนดังกลำวป็นเป
อยำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผลละกิดควำม
ยุติธรรม฿นกำร฿หຌบริกำร
๎.พืไอ฿หຌควำมรูຌกับประชำชนกีไยวกับสิทธิ
ประยชน์ทีไเดຌรับจำกหนวยงำนภำครัฐ

การควบคุมภาย฿น
ทีไมีอยู

ํ. จຌำหนຌำทีไทีไ
รับผิดชอบตຌองขຌำรับ
กำรฝຄกอบรมศึกษำหำ
ควำมรูຌละระบียบ
กีไยวกับกำรสงครำะห์
ละศึกษำดูงำนจำก
หนวยงำนอืไน พืไอ฿หຌ
กำรกำรขับคลืไอนอยำง
ป็นรูปธรรม
๎. สรຌำงควำมขຌำ฿จ
฿หຌกับประชำชน฿นพืๅนทีไ
ละประสำนกับ
หนวยงำนทีไกีไยวขຌอง

การประมินผล
การควบคุมภาย฿น

ํ. กำรควบคุมทีไมีอยู
ครอบคลุมชัดจน
พียงพอตตຌองมีกำร
ควบคุมละพัฒนำ
อยำงตอนืไองตอเป

ู็โู

ความสีไยง
ทีไยังมีอยู
อำศัยอยู ประทศ
พืไอนบຌำน ละขำด
ควำมรูຌ฿นกำรสืไอสำร
ภำษำ เม คอยขຌำ฿จ
ภำษำเทย
ํ. กลุมคนพิกำรทีไยัง
เมมีบตั รคนพิกำรหรือ
ผูຌดูลขำดควำมรูຌ
กีไยวกับสิทธิทีไพึง
เดຌรับ
๎. ผูຌยำกเรຌ เรຌทีไพึไง
ตกสำรวจจำกขຌอมูล
รัฐบำล ละยังเป
เดຌรับกำรชวยหลือ
ใ. ผูຌปຆวยติดตียงขำด
กำรดูลจำก
หนวยงำนภำครัฐ

การปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น

หนวยงาน
ทีไรับผิดชอบ

ํ. สรຌำงภำคีครือขำย฿น
กำรดูลชวยหลือดຌำน
สุขภำพ฿นระดับชุมชน
ระดับอำภอละระดับ
จังหวัด พืไอ฿หຌกิดกำร
ทำงำนบบบูรณำกำร
๎.ทำหนังสือ
ประชำสัมพันธ์ ละลง
พืๅนทีไประชำสัมพันธ์ละ
ออกบริกำรทุกหมูบຌำน

น.ส.ถวิล ภูชมชติ
หัวหนຌำสำนักปลัด
รักษำรำชกำรทน
ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
น.ส.กรองทรัพย์
จันทร์อับ
นักพัฒนำชุมชนชำนำญ
กำร

ิลงชืไอี ............................................ผูรຌ ำยงำน
ินำงสำวถวิล ภูชมชติี
ตำหนง หัวหนຌำสำนักปลัด
รักษำรำชกำรทน ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม
วันทีไ ๏เ ดือน ตุลำคม พ.ศ. ๎๑6ใ

ภาคผนวก

บันทึกขຌอความ
สวนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ ทร.์-๏๒๓๕-์์๏๏
ที่ ลบ ๔์๎์ํ/
วันทีไ ๎๎ ตุลำคม ๎๑6๏
เรื่อง กำรจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ ๎๑6๏
รียน ปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบล ละหัวหนຌำกองทุกกอง
ตำมบันทึกขຌอควำมดิม เดຌอຌำงถึง ตำมระบียบคณะกรรมกำรตรวจงินผนดิน วำดຌวยกำรกำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿น พ.ศ.๎๑๐๐ กำหนด฿หຌหนวยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุมภำย฿น ตำมระบียบฯ
ิขຌอ ๑ี ดย฿ชຌมำตรฐำนกำรควบคุมภำย฿นป็นนวทำง฿หຌลຌวสรใจภำย฿นหนึไงปีนับตวันทีไระบียบนีๅ฿ชຌบังคับ
ละรำยงำนกำรติดตำมประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ตำมระบียบฯ ิขຌอ ๒ี อยำงนຌอยปีละหนึไงครัๅงภำย฿นกຌำสิบ
วันนับ จำกวันสิๅนปีงบประมำณ ซึไงองค์กำรบริหำรสวนตำบล เดຌตงตัๅงคณะกรรมกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำย฿น ละคณะทำงำนติดตำมประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๎๑6๏ เวຌลຌวนัๅน
สำหรับงบปีงบประมำณ พ.ศ.๎๑6๏ ระบบกำรควบคุมภำย฿นทีไเดຌจัดทำเวຌลຌวของปีงบประมำณ
ทีไ ผ ำนมำ ิปี ๎ ๑6๎ี จึงขอ฿หຌ ทุ ก ส ำนั ก /กอง ด ำนิ น กำรตำมหนั งสื อ กรมส งสริม กำรปกครองทຌ อ งถิไ น ทีไ มท
เ่เ5.โ/ว ใไไไ ลงวันทีไ โ6 ตุลำคม โ56ํ จຌง฿หຌ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนถือปฏิบัติตำมหลักกณฑ์
กระทรวงกำรคลังวำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นสำหรับหนวยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ
ดย฿หຌรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นตอหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐพืไอพิจำรณำลงนำม ละจั ดสง฿หຌ
นำยอำภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไนำยอำภอจัด฿หຌมีขึๅนดำนินกำรรวบรวมละสรุปรำยงำนกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿นดังกลำวจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของ อปท.ระดับอำภอ ละสง฿หຌสำนักงำน
สงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัด ภำย฿น ้เ วัน นับตวันสิๅนปีงบประมำณ นัๅน
จึงรียนมำพืไอปรดทรำบละถือปฏิบัติดยครงครัด

ินำงสำวปรีดำวรรณ ทียมกลิไนี
นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

บันทึกขຌอความ
สวนราชการ
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ ทร.์-๏๒๓๕-์์๏๏
ที่ ลบ ๔์๎์ํ/
วันทีไ ๏์ ตุลำคม ๎๑6๏
เรื่อง กำรจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ ๎๑6๏
เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

ตำมหนั งสื อกรมส งสริม กำรปกครองทຌ องถิไน ทีไ มท เ่เ5.โ/ว ใไไไ ลงวัน ทีไ โ6 ตุ ล ำคม
โ56แ จຌง฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌ องถิไน ถือ ปฏิ บัติ ตำมหลั ก กณฑ์ กระทรวงกำรคลั งวำดຌว ยมำตรฐำนละ
หลั กกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นส ำหรับ หนวยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ดย฿หຌ รำยงำนกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿นตอหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐพืไอพิจำรณำลงนำม ละจัดสง฿หຌนำยอำภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไ
นำยอำภอจัด฿หຌมีขึๅนดำนินกำรรวบรวมละสรุปรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นดังกลำวจัดทำรำยงำน
กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของ อปท.ระดับอำภอ ละสง฿หຌสำนักงำนสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัด
ภำย฿น ้เ วัน นับตวันสิๅนปีงบประมำณ นัๅน
บัดนีๅ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์เดຌดำนินกำรประมินผลกำรควบคุม
ภำย฿น ตำมหลั ก กณฑ์ กระทรวงกำรคลั ง วำดຌว ยมำตรฐำนละหลั กกณฑ์ ป ฏิ บัติ กำรควบคุ มภำย฿นส ำหรับ
หน ว ยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ป็ น ทีไ รี ย บรຌ อ ยลຌ ว จึ งขอสนอรำยงำนกำรประมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำย฿น
รำยละอียดปรำกฎตำมอกสำรทีไนบมำพรຌอมนีๅ
จึงรียนมำพืไอปรดพิจำรณำ
ินำงสำวถวิล ภูชมชติี
หัวหนຌำสำนักปลัด
ควำมหในปลัด

หในควรดำนินกำร

.

ินำงสำวอัญชลี พรหมคตรี
ปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ควำมหในนำยก อบต

ดำนินกำร

.

ินำงสำวปรีดำวรรณ ทียมกลิไนี
นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

บันทึกขຌอความ
สวนราชการ
กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ ทร.์-๏๒๓๕-์์๏๏
ที่ ลบ ๔์๎์๎/
วันทีไ ๏์ ตุลำคม ๎๑6๏
เรื่อง กำรจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ ๎๑6๏
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ตำมหนั งสื อกรมส งสริม กำรปกครองทຌ องถิไน ทีไ มท เ่เ5.โ/ว ใไไไ ลงวัน ทีไ โ6 ตุ ล ำคม
โ56แ จຌง ฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌ องถิไน ถือ ปฏิ บัติ ตำมหลั ก กณฑ์ กระทรวงกำรคลั งวำดຌว ยมำตรฐำนละ
หลั กกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นส ำหรับ หนวยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ดย฿หຌ รำยงำนกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿นตอหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐพืไอพิจำรณำลงนำม ละจัดสง฿หຌนำยอำภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไ
นำยอำภอจัด฿หຌมีขึๅนดำนินกำรรวบรวมละสรุปรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นดังกลำวจัดทำรำยงำน
กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของ อปท.ระดับอำภอ ละสง฿หຌสำนักงำนสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัด
ภำย฿น ้เ วัน นับตวันสิๅนปีงบประมำณ นัๅน
บัดนีๅ กองคลัง องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ เดຌดำนินกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น
ตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลัง วำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นสำหรับหนวยงำนของ
รัฐ พ.ศ.โ56แ ป็นทีไรียบรຌอยลຌว จึงขอสนอรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น รำยละอียดปรำกฎตำม
อกสำรทีไนบมำพรຌอมนีๅ
จึงรียนมำพืไอปรดพิจำรณำ
ินำงสำวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยำมี
นักวิชำกำรงินละบัญชีชำนำญกำร รักษำรำชกำรทน
ผูຌอำนวยกำรกองคลัง
ควำมหในปลัด

หในควรดำนินกำร

.

ินำงสำวอัญชลี พรหมคตรี
ปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ควำมหในนำยก อบต

ดำนินกำร

.

ินำงสำวปรีดำวรรณ ทียมกลิไนี
นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

บันทึกขຌอความ
สวนราชการ
กองชำง องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ ทร.์-๏๒๓๕-์์๏๏
ที่ ลบ ๔์๎์๏/
วันทีไ ๏์ ตุลำคม ๎๑6๏
เรื่อง กำรจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ ๎๑6๏
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ตำมหนั งสื อกรมส งสริม กำรปกครองทຌ องถิไน ทีไ มท เ่เ5.โ/ว ใไไไ ลงวัน ทีไ โ6 ตุ ล ำคม
โ56แ จຌง฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌ องถิไน ถือ ปฏิ บัติ ตำมหลั ก กณฑ์ กระทรวงกำรคลั งวำดຌว ยมำตรฐำนละ
หลั กกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นส ำหรับ หนวยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ดย฿หຌ รำยงำนกำรประมินผลก ำร
ควบคุมภำย฿นตอหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐพืไอพิจำรณำลงนำม ละจัดสง฿หຌนำยอำภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไ
นำยอำภอจัด฿หຌมีขึๅนดำนินกำรรวบรวมละสรุปรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นดังกลำวจัดทำรำยงำน
กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของ อปท.ระดับอำภอ ละสง฿หຌสำนักงำนสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัด
ภำย฿น ้เ วัน นับตวันสิๅนปีงบประมำณ นัๅน
บัดนีๅ กองชำง องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ เดຌดำนินกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น
ตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลัง วำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นสำหรับหนวยงำนของ
รัฐ พ.ศ.โ56แ ป็นทีไรียบรຌอยลຌว จึงขอสนอรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น รำยละอียดปรำกฎตำม
อกสำรทีไนบมำพรຌอมนีๅ
จึงรียนมำพืไอปรดพิจำรณำ
ินำยสุขสันต์ ศรีภักดีี
นำยชำงยธำชำนำญงำน รักษำรำชกำรทน
ผูຌอำนวยกำรกองชำง
ควำมหในปลัด

หในควรดำนินกำร

.

ินำงสำวอัญชลี พรหมคตรี
ปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ควำมหในนำยก อบต

ดำนินกำร

.

ินำงสำวปรีดำวรรณ ทียมกลิไนี
นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

บันทึกขຌอความ
สวนราชการ กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ ทร.์-๏๒๓๕-์์๏๏
ที่ ลบ ๔์๎์๐/
วันทีไ ๏์ ตุลำคม ๎๑6๏
เรื่อง กำรจัดทำรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿น ประจำปีงบประมำณ ๎๑6๏
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ตำมหนั งสื อกรมส งสริม กำรปกครองทຌ องถิไน ทีไ มท เ่เ5.โ/ว ใไไไ ลงวัน ทีไ โ6 ตุ ล ำคม
โ56แ จຌง฿หຌ องค์ กรปกครองส ว นทຌ องถิไน ถือ ปฏิ บัติ ตำมหลั ก กณฑ์ กระทรวงกำรคลั งวำดຌว ยมำตรฐำนละ
หลั กกณฑ์ ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นส ำหรับ หนวยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ดย฿หຌ รำยงำนกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿นตอหัวหนຌำหนวยงำนของรัฐพืไอพิจำรณำลงนำม ละจัดสง฿หຌนำยอำภอ พืไอ฿หຌคณะกรรมกำรทีไ
นำยอำภอจัด฿หຌมีขึๅนดำนินกำรรวบรวมละสรุปรำยงำนกำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นดังกลำวจัดทำรำยงำน
กำรประมินผลกำรควบคุมภำย฿นของ อปท.ระดับอำภอ ละส ง฿หຌสำนักงำนสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัด
ภำย฿น ้เ วัน นับตวันสิๅนปีงบประมำณ นัๅน
บัดนีๅ กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์ เดຌดำนินกำรประมินผลกำร
ควบคุมภำย฿น ตำมหลักกณฑ์กระทรวงกำรคลัง วำดຌวยมำตรฐำนละหลักกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำย฿นสำหรับ
หน ว ยงำนของรัฐ พ.ศ.โ56แ ป็ น ทีไ รี ย บรຌ อ ยลຌ ว จึ งขอสนอรำยงำนกำรประมิ น ผลกำรควบคุ ม ภำย฿น
รำยละอียดปรำกฎตำมอกสำรทีไนบมำพรຌอมนีๅ
จึงรียนมำพืไอปรดพิจำรณำ
ินำงสำวถวิล ภูชมชติี
หัวหนຌำสำนักปลัด รักษำรำชกำรทน
ผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม
ควำมหในปลัด

หในควรดำนินกำร

.

ินำงสำวอัญชลี พรหมคตรี
ปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ควำมหในนำยก อบต

ดำนินกำร

.

ินำงสำวปรีดำวรรณ ทียมกลิไนี
นำยกองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๐ / ๒๑๒2
รืไอง ต่งตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมประมินผลระบบกำรบควบคุมภำยใน
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
***********************************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติ฿หຌ
หนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการความสีไยง ดย฿หຌถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานละหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลัง กาหนด พืไอ฿หຌระบบการควบคุมภาย฿น ป็นเปอยาง
ตอนืไอง ละพืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนอยางสมหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการดานินงาน ดຌานการรายงาน
ละดຌานการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระบี ยบละขຌอบั งคับ ตามหลักกณฑ์ ป ฏิ บัติการควบคุม ภาย฿นสาหรับ
หนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการคลังกาหนด นัๅน
พืไอ฿หຌระบบควบคุมภาย฿นทีไเดຌกาหนดเวຌมีการนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการ
ดຌวย ความรียบรຌอยถูกตຌองตามมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2562 ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบการ
ควบคุมภาย฿น ขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ดังตอเปนีๅ
ิํี ปลัดองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
ประธานกรรมการ
ิ๎ี ผูຌอานวยการกองชาง
กรรมการ
ิ๏ี ผูຌอานวยการกองคลัง
กรรมการ
ิ๐ี ผูຌอานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
ิ๑ี หัวหนຌาสานักปลัด
กรรมการ
ิ๒ี นักวิคราะห์นยบายละผน
กรรมการ
ิ7ี นักจัดการงานทัไวเป
กรรมการ/ลขานุการ

ตาบลลานารายณ์

฿หຌคณะกรรมการฯ มีหนຌาทีไ
1) อานวยการ฿นการประมินผลการควบคุมภาย฿น
2) กาหนดนวทางการประมินผลการควบคุมภาย฿น ฿นภาพรวมขององค์การบริหารสวน

3) รวบรวม พิจารณากลัไนกรองละสรุปผลการประมินการควบคุมภาย฿น฿นภาพรวม ของ
องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
4) ประสานงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นกับหนวยงานภาย฿นทีไสังกัด
๑ี จัดทารายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นระดับหนวยงานของรัฐ฿หຌคณะกรรมการฯ
ขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ สนอรายงานการประมินผล การควบคุมภาย฿นตอนายกองค์การ
บริหารสวนตาบลลานารายณ์ พืไอพิจารณาลงนาม ละจัดสง฿หຌ นายอาภอชัยบาดาลภาย฿น 90 วัน นับตวัน
สิๅนปีงบประมาณ

-2การจัดทารายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿นตามหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภาย฿นขององค์การบริห ารส ว นตาบลล านารายณ์ ฿หຌ ฿ชຌรูป บบรายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น
ดังตอเปนีๅ
1. บบหนังสือรับรองการประมินผลการควบคุมภาย฿น ิระดับหนวยงานของรัฐี ิบบ ปค.
1) ป็น หนังสื อรับ รองการประมิน ผลการควบคุมภาย฿นสาหรับ หนวยงานของรัฐตามหลักกณฑ์ป ฏิบัติการ
ควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงาของรัฐ ขຌอ 9 ละขຌอ 10 วรรคสาม
2. รายงานการประมิ นองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ิบบ ปค.4) ป็นบบรายงาน
การประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ
3. รายงานการประมินผลการควบคุมภาย฿น ิบบ ปค.5) ป็นรายงานการประมินผล การ
ควบคุมภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐ
4. ฿หຌลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามรงรัด สานัก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกาหนดดย
ครงครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ฿หຌรายงานปลัดองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ทราบดยดวน
5. ฿หຌคณะกรรมการฯ ป็นผูຌดานินประสานการดานินงานป็นทีไปรึกษา สนอนะรายงาน การ
ติดตามประมินระบบการควบคุมภาย฿นกสานัก/กอง พืไอ฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์อยางป็นรูปธรรม
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ โ5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๑ /๒๑๒๒
รืไอง ต่งตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมประมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน สำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
_____________________________
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ มาตรา ๓๙
บัญญัติ฿หຌหนวยงานของภาครัฐจัด฿หຌมีการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการความ
สีไยง ดย฿หຌถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังกาหนด พืไอ฿หຌระบบการควบคุม
ภาย฿นป็นเปอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไน อยางสมหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการดานินงาน
ดຌานการรายงาน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบละขຌอบังคับ ตามหลักกณฑ์การปฏิบัติควบคุม
ภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการคลังกาหนด รายงานผูຌกากับดูล ภาย฿น ๙์ วัน หลังจากสิๅน
ปีงบประมาณ นัๅน
พืไอ฿หຌระบบควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเวຌ มีการนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการดຌวย
ความรียบรຌอยถูกตຌองตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿น สาหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.
๎๑๒๎ ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลการ
ควบคุมภาย฿นสานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) หัวหนຌาสานักปลัด
ประธานกรรมการ
(๎) นักวิคราะห์นยบายละผน
กรรมการ
(๏) นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
(๐) จຌาพนักงานธุรการ
กรรมการ/ลขานุการ
ดย฿หຌคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบควบคุมภาย฿น รายงานการติดตามประมิน
ระบบการควบคุมภาย฿นของสานักงานปลัด ลຌวจัดสงรายงาน฿หຌหัวหนຌาสานักปลัดทราบ พืไอรายงาน
คณะกรรมการติดตามประมินระบบการควบคุมภาย฿นขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ละ฿หຌ
ดานินการติดตามระบบควบคุมภาย฿นอยางตอนืไอง ละบรรลุวัตถุประสงค์ ฿นการปฏิบัติตามอานาจละ
ภารกิจขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ตอเป
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ ๒๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๑๒๒

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๒ /๒๑๒๒
รืไอง ต่งตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมประมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน กองคลัง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
_____________________________
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ มาตรา ๓๙
บัญญัติ฿หຌหนวยงานของภาครัฐจัด฿หຌมีการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการความ
สีไยง ดย฿หຌถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังกาหนด พืไอ฿หຌระบบการควบคุม
ภาย฿นป็นเปอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไน อยางสมหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการดานินงาน
ดຌานการรายงาน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบละขຌอบังคับ ตามหลักกณฑ์การปฏิบัติควบคุม
ภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการคลังกาหนด รายงานผูຌกากับดูล ภาย฿น ๙์ วัน หลังจากสิๅน
ปีงบประมาณ นัๅน
พืไอ฿หຌระบบควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเวຌ มีการนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการดຌวย
ความรียบรຌอยถูกตຌองตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿น สาหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.
๎๑๒๎ ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลการ
ควบคุมภาย฿นกองคลัง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ผูຌอานวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
(๎) นักวิชาการงินละบัญชีชานาญการ
กรรมการ
(๏) นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ/ลขานุการ
ดย฿หຌคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบควบคุมภาย฿น รายงานการติดตามประมิน
ระบบการควบคุมภาย฿นของกองคลัง ลຌวจัดสงรายงาน฿หຌผูຌอานวยการกองคลังทราบ พืไอรายงาน
คณะกรรมการติดตามประมินระบบการควบคุมภาย฿นขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ละ฿หຌ
ดานินการติดตามระบบควบคุมภาย฿นอยางตอนืไอง ละบรรลุวัตถุประสงค์ ฿นการปฏิบัติตามอานาจละ
ภารกิจขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ตอเป
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ ๒๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๑๒๒

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๓ /๒๑๒๒
รืไอง ต่งตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมประมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน กองช่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
_____________________________
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ มาตรา ๓๙
บัญญัติ฿หຌหนวยงานของภาครัฐจัด฿หຌมีการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการความ
สีไยง ดย฿หຌถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังกาหนด พืไอ฿หຌระบบการควบคุม
ภาย฿นป็นเปอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไน อยางสมหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการดานินงาน
ดຌานการรายงาน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบละขຌอบังคับ ตามหลักกณฑ์การปฏิบัติควบคุม
ภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการคลังกาหนด รายงานผูຌกากับดูล ภาย฿น ๙์ วัน หลังจากสิๅน
ปีงบประมาณ นัๅน
พืไอ฿หຌระบบควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเวຌ มีการนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการดຌวย
ความรียบรຌอยถูกตຌองตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿น สาหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.
๎๑๒๎ ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลการ
ควบคุมภาย฿นกองชาง องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ผูຌอานวยกองชาง
ประธานกรรมการ
(๎) นายชางยธาชานาญการ
กรรมการ
(๏) ผูຌชวยนายชางยธา
กรรมการ/ลขานุการ
ดย฿หຌคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบควบคุมภาย฿น รายงานการติดตามประมิน
ระบบการควบคุมภาย฿นของกองชาง ลຌวจัดสงรายงาน฿หຌผูຌอานวยการกองชางทราบ พืไอรายงาน
คณะกรรมการติดตามประมินระบบการควบคุมภาย฿นขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ละ฿หຌ
ดานินการติดตามระบบควบคุมภาย฿นอยางตอนืไอง ละบรรลุวัตถุประสงค์ ฿นการปฏิบัติตามอานาจละ
ภารกิจขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ตอเป
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ ๒๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๑๒๒

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๘ /๒๑๒๒
รืไอง ต่งตัๅงคณะกรรมกำรติดตำมประมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน กองสวัสดิกำรสังคม
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลลำนำรำยณ์
_____________________________
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ มาตรา ๓๙
บัญญัติ฿หຌหนวยงานของภาครัฐจัด฿หຌมีการตรวจสอบภาย฿น การควบคุมภาย฿น ละการบริหารจัดการความ
สีไยง ดย฿หຌถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ทีไกระทรวงการคลังกาหนด พืไอ฿หຌระบบการควบคุม
ภาย฿นป็นเปอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไน อยางสมหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ดຌานการดานินงาน
ดຌานการรายงาน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบละขຌอบังคับ ตามหลักกณฑ์การปฏิบัติควบคุม
ภาย฿นสาหรับหนวยงานของรัฐทีไกระทรวงการคลังกาหนด รายงานผูຌกากับดูล ภาย฿น ๙์ วัน หลังจากสิๅน
ปีงบประมาณ นัๅน
พืไอ฿หຌระบบควบคุมภาย฿นทีไกาหนดเวຌ มีการนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการดຌวย
ความรียบรຌอยถูกตຌองตามมาตรฐาน ละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿น สาหรับหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.
๎๑๒๎ ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการบริหารจัดการ จึงขอตงตัๅงคณะกรรมการติดตามประมินผลการ
ควบคุมภาย฿นกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ผูຌอานวยการกองสวัสดิการสังคม
ประธานกรรมการ
(๎) นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
กรรมการ
(๏) ผูຌชวยนักพัฒนาชุมชน
กรรมการ/ลขานุการ
ดย฿หຌคณะกรรมการติดตามประมินผลระบบควบคุมภาย฿น รายงานการติดตามประมิน
ระบบการควบคุมภาย฿นของกองสวัสดิการสังคม ลຌวจัดสงรายงาน฿หຌผูຌอานวยการกองสวัสดิการสังคมทราบ
พืไอรายงานคณะกรรมการติดตามประมินระบบการควบคุมภาย฿นขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
ละ฿หຌดานินการติดตามระบบควบคุมภาย฿นอยางตอนืไอง ละบรรลุวัตถุประสงค์ ฿นการปฏิบัติตามอานาจ
ละภารกิจขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ตอเป
ทัๅงนีๅ ตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ ๒๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๑๒๒

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

คำสัไงองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
ทีไ ๒๙ /๎๑6โ
รืไอง กำรบงงำนละกำรมอบหมำยหนຌำทีไรับผิดชอบ
องค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
....................................................
อาศัยอานาจตามมาตรา ํ๑ ละมาตรา ๎๑ วรรคทຌาย หงพระราชบัญญัติระบียบ
บริหารงานบุคคล สวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๎ ประกอบขຌอ ๕ หงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตาบล รืไอง มาตรฐาน ทัไวเปกีไยวกับครงสรຌางบงสวนราชการวิธีการบริหารละการปฏิบัติงานของพนักงาน
ส ว นต าบลละกิ จ การอั น กีไ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล฿นองค์ ก ารบริ ห ารส ว นต าบล ละประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตาบลจังหวัดลพบุรี ิก.อบต. จ.ลพบุรีี รืไอง หลักกณฑ์ละงืไอนเขกีไยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนตาบล ลงวันทีไ ํ๕ พฤศจิกายน ๎๑๐๑ ประกอบกับมติ ก.อบต.
จังหวัดลพบุรี ประชุมครัๅงทีไ ํ๎/๎๑๑๔ มืไอ ๎๐ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๑๔
ฉะนัๅน พืไอ฿หຌการบริหารราชการละการปฏิบัติราชการป็นเปดຌวยความรียบรຌอย มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกตຌองตามระบียบ กฎหมาย คาสัไง ระบียบ หรือขຌอบังคับของทางราชการ ละ
ตอบสนองตอ ความตຌองการของประชาชน จึงมอบหมายอานาจหนຌาทีไ฿นการปฏิบัติราชการทนนายกองค์การ
บริหารสวนตาบล ละกาหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿นองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ จานวน ไ
สวนราชการ ละ มอบหมาย฿หຌพนักงานสวนตาบลละพนักงานจຌาง ปฏิบัติงาน ดังตอเปนีๅ
ํ. นางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไน ตาหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบล รับผิดชอบ
งานนยบายกิจ การ ของ อบต. หรือ งานอืไน โ ทีไกฎหมายกาหนด หรือคาสัไง ระบุ฿หຌ ป็นหนຌาทีไของ อบต.
ดยฉพาะ
2. นายพุฒิมศ ยงยืน ตาหนง รองนายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ คนทีไ ํ มี
หนຌาทีไ รับผิดชอบ กากับดูล ปฏิบัติราชการทนนายกองค์การบริหารสวนตาบลกีไยวกับงาน฿น กองคลังุ
กองชาง ละรับผิดชอบงานอืนไ ตามทีไ นายกองค์การบริหารสวนตาบล มอบหมาย
ใ. นายเพรจน์ สุจริต ตาหนง รองนายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ คนทีไ โ มี
หนຌาทีไ รับผิดชอบ กากับดูล ปฏิบัติราชการทนนายกองค์การบริหารสวนตาบลกีไยวกับงาน฿นสานักงานปลัด
อบต. ุ กองสวัสดิการสังคม ละรับผิดชอบงานอืไนตามทีไ นายกองค์การบริหารสวนตาบล มอบหมาย
๐. นางสาวอัญชลี พรหมคตร ดารงตาหนงปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ินักบริหาร
ทຌ อ งถิไ น ระดั บ กลางี ลขทีไ ต าหน ง ิ5แ-ใ-เเ-แแเแ-เเแี ป็ น ผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานส ว นต าบล
ลูกจຌางประจา ละพนั กงานจຌางขององค์การบริห ารส วนตาบล มีห นຌาทีไรับ ผิดชอบ งานบริห ารทัไวเป การ
บริห ารงานขององค์การบริห ารสวนตาบล ฿หຌ ป็น เปตามระบียบกฎหมาย นยบายละขຌอบังคับของทาง
ราชการทีไกีไยวขຌอง รักษาราชการทน นายกองค์การบริหารสวนตาบล ฿นกรณีทีไเมมีรองนายกองค์การบริหาร
สวน ตาบล หรือ มี ตรองนายกองค์การบริหารสวนตาบลเมสามารถปฏิบัติราชการเดຌ ละอานาจหนຌาทีไอืไน
ตามทีไ กฎหมายกาหนดหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
/สำนักงำนปลัด...

-๎-

สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบล
สานักงานปลัดองค์การบริหารสวนตาบล มีการบงงานละกาหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบ
ภาย฿นสวน ราชการ 5 งาน ดังนีๅ
ํ. งำนบริหำรทัไวเป
ํ.ํ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตาหนง หัวหนຌาสานักปลัดองค์การบริหารสวนตาบล (นัก
บริห ารงานทัไว เป อานวยการทຌองถิไน ระดับ ตຌน ี ลขทีไ ตาหน ง ิ5แ-ใ-เแ-โแเแ-เเแี มีห นຌาทีไ ความ
รับผิดชอบ
ํี ควบคุมการบริหารงานบุคคลทุกอยาง ชน การลืไอนขัๅนงินงินดือน , ลืไอนระดับ , อน
ิยຌายี , การบรรจุตงตัๅง , ควบคุมทะบียนการลา ป็นตຌน
๎ี ควบคุมการจัดทาผนพัฒนาบุคลากร ผนอัตรากาลัง
๏ี ควบคุมการจัดทาระบบขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไน
๐ี ปฏิบัติงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ํ.๎ นำงอัญชลี มนวรรณ ตาหนง นักวิคราะห์นยบายละผนชานาญการ ิ5แ-ใเแ-ใแเใ-เเแี รักษาราชการทน ตาหนง นักทรัพยากรบุคคล ลขทีไตาหนง
ิ5แ-ใ-เแ-ใแเใ-เเแี ดยมี นางสาวศิริขวัญ ศรีมฆ ตาหนงผูຌชวยนั กทรัพยากร
บุคคล ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไความรับผิดชอบดังนีๅ
ํี งานครืไองราชอิสริยาภรณ์ ของผูຌบริหาร สมาชิสภา อบต. ละพนักงานสวนตาบล
๎ี การจัดทาระบบควบคุมภาย฿นของหนวยงาน
๏ี การบริหารงานบุคคลทุกอยาง ชน การลืไอนขัๅนงินงินดือน , ลืไอนระดับ , อน ิยຌายี ,
การบรรจุตงตัๅง ป็นตຌน
๐ี งานสารสนทศ สปสช. ิระบบจายตรงี
๑ี การจัดทาผนพัฒนาบุคลากร , ผนอัตรากาลัง ๏ ป
๒ี การจัดทาระบบขຌอมูลบุคลากรทຌองถิไน
๓ี งานจัดทาหนังสือรับรองงินดือน หนังสือรับรองความประพฤติ ฿หຌคณะผูຌบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตาบลละพนักงานจຌาง
๔ี งานควบคุมทะบียนการลาทุกประภท ละสรุปวันลาทุกประภท ของพนักงานสวนตา
บล ละพนักงานจຌาง
๕ี งานจัดฝຄกอบรม สัมมนา ประชุม กีไยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารสวน
ตาบลลานารายณ์
ํ์ี การจัดทาผนมบท
ํํี การจัดทาองค์ความรูຌ ิKM)
ํ๎ี ปฏิบัติงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ํ.๏ นำงสำวอนันทภรณ์ ลุมกลำง ตาหนง จຌาพนักงานธุรการชานาญงาน ลขทีไตาหนง
ิ5แ-ใ-เแ-ไแเแ-เเแี มีหนຌาทีไความรับผิดชอบ ดังนีๅ
ํ) งานกีไยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ รางหนังสือ ตຌตอบหนังสือ ยอรืไอง จัดตรียม
/อกสาร ระบียบ...

-3อกสาร ระบียบวาระการประชุม ละจดรายงานการประชุมประจาดือนละรายงาน
ตางโ
๎ี งานจัดฝຄกอบรม สัมมนา ประชุม ขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
๏ี งานควบคุมดูลรับผิดชอบจัดงานลีๅยงรับรองการประชุม สัมมนาตางโ
๐ี งานจัดตรียมสถานทีไ฿นการประชุม หรือหนวยงานอืไนขอ฿ชຌหຌองประชุม อบต.
๑ี งานรัฐพิธีละราชพิธี
๒ี ระบบสารสนทศ INFO
็ี งานบันทึกขຌอมูลตาง โ ละงานดูลวใปเซต์ขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
่ี งานศูนย์ขຌอมูลขาวสารขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
้ี งานประชาสัมพันธ์
แเี งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
ํ.ไ นำยธวัชชัย ยัไงยืน พนักงำนจຌำงตำมภำรกิจ ตำหนงพนักงำนขับรถยนต์
มีหนຌาทีไละมีความรับผิดชอบ ดังนีๅ
ิํี งานขับรถยนต์ ละรถบรรทุกนๅาขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
ิโี ดูล บารุงรักษารถยนต์ ของสานักงาน฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอมทีไจะ฿ชຌงาน
ิใี งานดูลรักษา จัดตรียมละ฿หຌบริการดຌานสถานทีไ฿นการประชุมตาง โ
ิไี งานดินหนังสือนอกสถานทีไราชการ
ิ5ี งานดูลรักษา จัดตรียมละ฿หຌบริการดຌานสถานทีไ฿นการประชุมตาง โ
ิๆี งานกีไยวกับรักษาความสะอาดบริวณอาคารสานักงาน ละทรัพย์สินของทาง
ราชการ
ิ็ี งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ํ.5 นำยสำยชล พิลำ พนักงำนจຌำงทัไวเป ตำหนง นักกำรภำรรง ดยมี นำยหำญ
จันทร์ชติ พนักงำนจຌำงหมำบริกำร ละนำยอนุรักษ์ จันทร์ลิศ พนักงำนจຌำงหมำ
บริกำร ป็นผูຌชวย
มีหนຌาทีไความรับผิดชอบดังนีๅ
ํี ปຂด – ปຂดสานักงาน
๎ี การดูลความสะอาดรียบรຌอยบริวณภาย฿น ละภายนอกอาคารสานักงาน
๏ี การดูลรดนๅาตຌนเมຌ สวนหยอมตาง โ ภาย฿นสานักงาน
๐ี การควบคุมครืไองสียง฿นการจัดการประชุมตาง โ
๑ี ดูล บารุงรักษารถยนต์สานักงาน
๒ี ปฏิบัติงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ํ.๒ นำงสำวภัทรำ อุตมะมูล พนักงำนจຌำงทัไวเป ตำหนง มบຌำน ละ นำงสำว
สมนึก บำรุงนำ พนักงำนจຌำงหมำบริกำร ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบดังนีๅ
ิํี งานดูล บารุงรักษาตຌนเมຌ เมຌดอก เมຌประดับ บริวณอาคารสานักงานละอาคาร
ทีไอยู฿นความรับผิดชอบขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ละศูนย์พัฒนาดใก
ลใก
/ิ๎ี งานดินหนังสือ...

-๐ิ๎ี งานดินหนังสือนอกสถานทีไราชการ
ิ๏ี งานดูลตຌอนรับผูຌมาติดตอราชการ
ิ๐ี งานดูลรักษา ความสะอาด จัดตรียมละ฿หຌบริการดຌานสถานทีไ฿นการประชุมตาง โ
ิ๑ี งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.งำนนยบำยละผน
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนง หัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวน
ตำบล (นักบริหำรงำนทัไวเป อำนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌนี ลขทีไตำหนง ิ5แ-ใ-เแโแเแ-เเแ ดยมี นำงอัญชลี มนวรรณ ตำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผนชำนำญ
กำร ิ5แ-ใ-เแ-ใแเใ-เเแี ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบดังนีๅ
ิํี งานการจัดทาผนพัฒนาองค์การบริหารสวนตาบล
ิ๎ี งานขออนุมัติดานินการตามขຌอบัญญัติงบประมาณตางโ
ิ๏ี งานพิจารณา ครงการ / กิจกรรม ทีไจ ะขอรับ งิน อุดหนุนขององค์การบริห ารสวน
ตาบลลานารายณ์
ิ๐ี งานดຌานวิชาการ
ิ๑ี งานพัฒนาละสงสริมการทองทีไยวขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
ิๆี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารสวนตาบล ละจัดทารายงานการประชุมขององค์การ
บริหารสวนตาบล
ิ็ี งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ใ.งำนกฎหมำยละคดี
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวอัญชลี พรหมคตร ดำรงตำหนงปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบล
ินักบริหำรทຌองถิไน ระดับกลำงี ลขทีไตำหนง ิ5แ-ใ-เเ-แแเแ-เเแี ดยมี นำงสำว
ถวิล ภูชมชติ ตำหนง หัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวนตำบล (นักบริหำรงำน
ทัไวเป อำนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌนี ลขทีไตำหนง ิ5แ-ใ-เแ-โแเแ-เเแ ละนำง
อัญชลี มนวรรณ ตำหนงนักวิครำะห์นยบำยละผนชำนำญกำร ิ5แ-ใ-เแใแเใ-เเแี ป็นผูຌชวย ซึไงมีหนຌาทีไดังนีๅ
ิํี จัดทารางขຌอบัญญัติตาบลตามกฎหมาย ระบียบ ขຌอบัญญัติขององค์การบริหารสวนตาบล
ิ๎ี งานดานินการรับ – ดานินการ รืไองรຌองรียน - รຌองทุกข์
ิใี งานจัดทาทะบียนคุมงานกีไยวกับรืไองรຌองรียน-รຌองทุกข์ตางโ ขององค์การบริหารสวน
ตาบล ดຌานดานินการทางคดีพง คดีอาญาละทางวินัยของพนักงานสวนตาบลละลูกจຌาง
ิ๐ี งานตรวจสอบความถูกตຌองของการขออนุมัติดานินการตามขຌอบัญญัติตาบลกอนการ
บังคับ฿ชຌ
ิ๑ี งานทีไมีปัญหากีไยวกับกฎหมาย ระบียบ ขຌอบัญญัติตางโ ขององค์การบริหารสวนตาบล
ิ๒ี งานนิติกรรม/สัญญาอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับองค์การบริหารสวนตาบลหรือตามทีไเดຌรับ
๐. งำนป้องกันละบรรทำสำธำรณภัย
มอบหมำย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนง หัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวน
/ตำบล (นักบริหำร...

-๑ตำบล (นักบริหำรงำนทัไวเป อำนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌนี ลขทีไตำหนง ิ5แ-ใ-เแโแเแ-เเแ ป็นหัวหนຌำ ดยมี นำงอัญชลี มนวรรณ ตำหนงนักวิครำะห์นยบำย
ละผนชำนำญกำร ิ5แ-ใ-เแ-ใแเใ-เเแี ป็นผูຌชวย ซึไงมีหนຌาทีไดังนีๅ
ิํี งานอานวยการงานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย
ิ๎ี งานชวยหลือละฟ้นฟูผูຌทีไเดຌรับภัยตางโ
ิ๏ี งานกูຌภัยตางโ
ิ๐ี งานรักษาความสงบรียบรຌอยขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์
ิ๑ี งานอาสาสมัครปງองกันภัยฝຆายพลรือน
ิ๒ี งานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๑. งำนจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำดใกลใก
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนง หัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวน
ตำบล (นักบริหำรงำนทัไวเป อำนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌนี ลขทีไตำหนง ิ5แ-ใ-เแโแเแ-เเแ ป็นหัวหนຌำ ดยมี
แ. นำงวรรณกร สีมำพล ตำหนงนักวิชำกำรศึกษำ ิ5แ-ใ-เแ-ใ่เใ-เเแี
มีหนຌาทีไดังนีๅ
ํ.ี ปฏิบัติงานกีไยวกับงานวิชาการ ดยศึกษาวิคราะห์ วิจัย วางผนการนะนวการศึกษา
๎.ี งานสารบรรณของงานการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม การดานินกิจกรรมศาสนา
ละงานสงสริมประพณี ศิลปะ ละวัฒนธรรมของทຌองถิไนละของชาติ
๏.ี กาหนด/ จัดทาครงการ/ผนปฏิบัติงานกีไยวกับกิจกรรมละงานประพณีทຌองถิไน งาน
สงสริมงานกีฬาละนันทนาการ
ไ.ี ประสานสัมพันธ์ระหวางศูนย์พัฒนาดใกลใกกับผูຌปกครอง฿นชุมชน
5..ี ปฏิบัติงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
โ.นำงจันทนำ ศรีมฆ ตำหนงครูผูຌดูลดใกอนุบำลละปฐมวัย ิ5แ-ใเแ-66เเเ5็ี ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไดังนีๅ
ํ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการพัฒนาการรียนการสอนของดใกปฐมวัย
๎. พัฒนาพัฒนาการของดใก฿หຌสมกับวัย ทัๅงทางดຌานรางกาย จิต฿จ
๏. พัฒนาสืไอการรียนการสอนอยางสมไาสมอ
๐. ปฏิบัติหนຌาทีอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ใ. นำงสำวนุชจรี ประสริฐสิงห์ ตำหนงผูຌชวยครูผูຌดูลดใกอนุบำลละปฐมวัย
ิพนักงำนจຌำงตำมภำรกิจี ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไดังนีๅ
ํ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการพัฒนาการรียนการสอนของดใกปฐมวัย
๎. พัฒนาพัฒนาการของดใก฿หຌสมกับวัย ทัๅงทางดຌานรางกาย จิต฿จ
๏. พัฒนาสืไอการรียนการสอนอยางสมไาสมอ
๐. ปฏิบัติหนຌาทีอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ไ. นำงสำวิตรี สัมฤทธิ์ พนักงำนจຌำงหมำบริกำร ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไดังนีๅ
/ํ. ปฏิบัติหนຌาทีไ...

-๒ํ. ปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการพัฒนาการรียนการสอนของดใกปฐมวัย
๎. พัฒนาพัฒนาการของดใก฿หຌสมกับวัย ทัๅงทางดຌานรางกาย จิต฿จ
๏. พัฒนาสืไอการรียนการสอนอยางสมไาสมอ
๐. ปฏิบัติหนຌาทีอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
กองคลังองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
มอบหมำย฿หຌ นำงสำวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยำม ตำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชี ชำนำญ
กำร ิ5แ-ใ-เไ-ใโเแ-เเแี รัก ษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองคลั ง ป็ นหั วหนຌ า
ผูຌรับผิดชอบกากับดูลภาย฿นกองคลัง มีพนักงานสวนตาบล ลูกจຌางประจา ละพนักงาน
จຌาง฿นสังกัด ป็นผูຌชวย ดยมีหนຌาทีไความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิคราะห์ทาความหใน
สนอนะละดานินการปฏิบัติงานบริหารงานคลังทีไตຌอง฿หຌความชานาญ ดยตรวจสอบการ
จัดการตางโ กีไยวกับงานคลังหลายดຌาน ชน งานการคลัง งานการงินละบัญชี งาน
จัดกใบรายเดຌ งานรวบรวมสถิติละวิคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการ
งินกูຌ งานจัดระบบงานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตຌองกีไยวกับการบิกจายงิน
งานรับรองสิทธิการบิ กงินงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติกีไยวกับการบิกจายงิน การ
กใบรักษาทรัพย์สินทีไมีคาละหลักฐานการทนตัวงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการงินตางโ
รายงานการปฏิบัติงาน สรุปหตุผลการปฏิบัติงานตางโ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน
ซึไงจะตຌองวางผนงานดຌานตางโ ฿หຌการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดกองคลังเดຌปฏิบัติงาน
อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตลอดจนควบคุ ม การตรวจสอบละประมิ น ผลการท ารายงานการ
ประมินผลการ฿ชຌจายงินงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงกຌเขศึกษาวิคราะห์กีไยวกับ
รายเดຌ รายจายจริง พืไ อ ประกอบการพิ จ ารณาวิคราะห์ งบประมาณการรายรับ รายจ าย
กาหนดรายจายของหนวยงานพืไอ฿หຌกิดการชาระภาษีละคาธรรมนียมตางโ อยางทัไวถึง
ตรวจสอบการหลีกลีไยงภาษีนะนาวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาสนอนะการพิไมหลงทีไมา
ของรายเดຌ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการงินละบัญชีตางโ ตรวจสอบการบิกจายวัสดุ
ครุ ภั ณ ฑ์ การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง ร ว มป็ น กรรมการต า งโ ตามทีไ เดຌ รั บ มอบหมาย ช น
กรรมการรักษางิน ป็นกรรมการตรวจการจຌาง ป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ สนอ
ขຌอมูลทางดຌานการคลัง พืไอพิจารณาปรับปรุงกຌเขปัญหาการปฏิบัติงาน ป็นตຌน การจัด
ฝຄกอบรมละ฿หຌคาปรึกษานะนา ตอบปัญหาชีๅจงกีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ ขຌารวมประชุม฿น
คณะกรรมการตางโ ตามทีไเดຌรับตงตัๅงขຌารวมประชุม฿นการกาหนดนยบายละผนงาน
ของหนวยงาน ดยมีสวนราชการทีไป็นฝຆายตางโ ดังนีๅ
ํ. งำนกำรงินมอบหมำย฿หຌอยู฿นควำมรับผิดชอบของ นำงสำวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยำม
ตำหนง นักวิชำกำรงินละบัญชีชำนำญกำร ิ5แ-ใ-เไ-ใโเแ-เเแี รักษำรำชกำร
ทนผูຌอำนวยกำรกองคลัง ป็นหัวหนຌำ ดยมี
ํ. นำงอำรีย์ ปลุกปลืๅม ตำหนงนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
ิ๑ํ-๏-์๐-๐๎์๐-์์ํี
ป็นผูຌชวย
/๎.นำงชุติมำ...

-๓๎. นำงชุติมำ ศรีสุพรรณ ตำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป
ป็นผูຌชวย
๏. นำงสำวพใญนภำ วิเลพัฒน์ ผูຌชวยจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ป็นผูຌชวย
มีรำยละอียดของงำนละกำรปฏิบัติดังตอเปนีๅ
ํ. จัดทาคาสัไงตงตัๅงคณะกรรมการกใบรักษางิน ุ คณะกรรมการรับ-สงงิน ุ
คณะกรรมการ ตรวจสอบการรับงินประจาวัน
๎. การตรวจสอบงินอนจากกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน เดຌก งินอุดหนุนทัไวเป ุ
งินอุดหนุนลดชองวางทางการคลัง ุ ภาษีมูลคาพิไมุ งินคาธรรมนียมจดทะบียนสิทธิละ
นิติกรรมทีไดินุ ภาษีธุรกิจฉพาะุ คาธรรมนียมนๅาบาดาลุ คาธรรมนียมปຆาเมຌ ุคาภาคหลวง
รุ คาภาคหลวงปຂตรลียมทีไอนผานธนาคารดย฿ชຌบริการ Self-Service Banking
๏. การอนงินดือนพนักงานขຌาธนาคาร
๐. การรับฎีกาบิกงินจากงานตางโ ลงลขรับฎีกาวันทีไรับ฿บบิกละนาสง฿หຌงานควบคุม
งบประมาณตัดยอดงินงบประมาณ
๑. นาฎีกาทีไงานการบัญชีตัดยอดงินมาตรวจสอบหลักฐานตางโ
๒. การตรวจอกสารประกอบฎีกาจายงิน เดຌก วันทีไุลายมือชืไอุ฿น฿บสรใจรับงินุ
฿บสาคัญรับงินหรือหลักฐานการจาย ฿บจຌงหนีๅ ฿บสงของ ตຌองประทับตราตรวจถูกตຌอง
๓. การจัดทาฎีกาบิกงินของกองคลังฎีกานอกงบประมาณ ฎีกางินสะสม พรຌอมทัๅง
รายละอียดตางโ ฿หຌครบถຌวน
๔. ดานินการบิกตัดปครงการทีไดานินการเมทัน฿นปงบประมาณนัๅน หรือขออนุมัติจัดทา
รายจายคຌางจายตามบบทีไกาหนด
๕. การจัดทาวรบริการประชาชนประจาดือนภาย฿นวันทีไ ๎๑ ของทุกดือน
ํ์. การรับงินรายเดຌจากงานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ ตาม฿บนาสงละ฿บสรุป฿บนาสงงิน
฿หຌ ตรงกับ฿บสรใจรับงินละนาฝากธนาคารทุกวัน พรຌ อมทัๅงจัดสง฿บนาสงงิน฿หຌ งานการ
บัญชี
ํํ. การรับงินจัดสรรจากทຌองถิไนจังหวัด เดຌก งินอุดหนุนฉพาะกิจ คาอาหารสริม
ินมี คา อาหารกลางวัน ุคา บีๅย ยัง ชีพ ุคา อุป กรณ์กีฬ าุคา ติด ตัๅง หอกระจา ยขา วุคา
หนังสือพิมพ์ป ระจาหมูบຌานุ คาชาบຌานบุคลากรถายอนุ คากอสรຌางทางหลวงชนบทุออก
฿บสรใจ ทา฿บ นาสงงิน฿หຌงานการบัญชีลงบัญชี
ํ๎. การนาสงงินภาษีหัก ณ ทีไจายงินประกันสังคมุงินคา฿ชຌจาย ๑ % ุงินกูຌสวัสดิการ
ธนาคารออมสินุ งินสหกรณ์ออมทรัพย์งานดานินการ ภาย฿นกาหนดวลาเมกินวันทีไ ํ์
ของทุก ดือน
ํ๏. การนาสงงินสมทบกองทุน กบท. ภาย฿นดือนธันวาคม ของทุกป
ํ๐. การจัดทารายงานการจัดทาชใค ลงรายละอียดตางโ ฿หຌครบถຌวนจัดทาสานาคูฉบับ
ละตัวจริง฿หຌกใบเวຌกับฎีกาบิกงินสานายกฟງมเวຌตางหาก ํ ฉบับ ติดตามประสาน฿หຌ
ผูຌมีสิทธิรับงินตามชใคมารับเปดยรใวตຌองเมกิน ํ๑ วันหลังจากผูຌมีอานาจลงนาม ฿นชใค
ลຌวหรือดานินการนาออกเปจาย฿หຌสรใจสิๅนดยรใว
/ํ๑. การบิกงิน...

-๔ํ๑. การบิกงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล ุ คาชาบຌานุคาจຌางหมาบริการ ุ คาลารียน
บุตรุงินสารองจายุคาบีๅยลีๅยงดินทางเปราชการเมควรกิน ๑ วันทาการ หลังจากรับฎีกา
บิกงินจากกอง/ฝຆายตางโ
ํ๒. งานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย
๎. งำนบัญชี
มอบหมำย฿หຌ นำงสำวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยำม ตำหนงนักวิชำกำรงินละบัญชีชำนำญ
กำร ิ5แ-ใ-เไ-ใโเแ-เเแี ป็นหัวหนຌำ ดยมี นำงสำวพใญนภำ วิเลพัฒน์
ตำหนงผูຌชวยจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ป็นผูຌชวย รายละอียดขอบขตของงานละ
การปฏิบัติมีดังนีๅ
ํ. รับ฿บนาสงจากงานการงินนาลงบัญชีงินสดรับละทะบียนงินรายรับ
๎. ตรวจสอบงินภาษีจัดสรรทีไงานการงินเดຌรับมาจากสานักงานทຌองถิไนจังหวัดลพบุรี
นามาลงบัญชีงินสดรับ ิกรณีออก฿บสรใจรับงินี นา฿บผานรายการทัไวเป ิกรณีรับงินอน
ตางโี ลຌวนามาลงทะบียนงินรายรับ
๏.การจัดทารายงานงินคงหลือประจาวันทุกวันทีไมีการรับ - จายงิน ละสนอ฿หຌ
คณะกรรมการกใบรักษางินละผูຌบริหารทราบทุกวัน
๐.รายงานการรับจายงินอุดหนุนทัไวเป / อุดหนุนฉพาะกิจ / งินถายอน/ ลือกทาตาม
บบ/ จ.ส. ์๎ ภาย฿นกาหนดวลา จนกวาจะสรใจสิๅนครงการทุกวันทีไ ๎์ ของทุก
ดือน
๑. การจัดทาทะบียนคุมตาง โ เดຌก
๑.ํ ทะบียนคุมงินรายรับตรวจสอบกับงินสดรับละงินฝากธนาคาร฿หຌถูกตຌองตรงกัน
๑.๎ ทะบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีงินสดจายละ Statemet
ของธนาคารรวมทัๅงสมุดจายชใค฿หຌถูกตຌองตรงกัน
๑.๏ ทะบียนคุมงินคๅาประกันสัญญาตรวจสอบกับงินสดรับ ละสานา฿บสรใจรับงิน
฿หຌถูกตຌอง
๑.๐ ทะบียนคุมงินสะสมจัดทามาตรวจสอบกับสมุดงินสดจายละบัญชียกประภท
ถูกตຌองตรงกัน
๑.๑ จัดทาทะบียนคุมงิน สวนลด ๒ั คา฿ชຌจาย ๑ั ละงินนอกงบประมาณทุก
ประภทเดຌก งบถายอน งินผูຌชวยครูดูลดใกุงินคาอาหารกลางวัน คาอาหารสริม
ินมี คาชาบຌาน บุคลากร/งินภาษีหัก ณ ทีไจาย ลงรับละตัดจาย฿หຌป็นปัจจุบัน
๑.๒ จัดทา฿บผานรายการบัญชีทัไวเป ทุกครัๅงทีไมีการรับงินทีไเมเดຌรับงินสดป็นงินอน
ตาง โ ชน ดอกบีๅยงินฝาก ธนาคารงินรับอนจากกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน
ทา฿หຌ฿บผานรายการบัญชีมาตรฐาน ํุ๎ุ๏ ทุกสิๅนดือนละทีไมีการปຂดบัญชี
๒. จัดทารายงานตาง โ เดຌก
๒.ํ การจัดทารายงานประจาดือน เดຌก งบกระทบยอดงินฝากธนาคารตຌองตรงกับ
รายงานสถานะการงิน ประจาวัน ุ รายงานงิน รับ ฝากุ รายงานกระสงิน สดุงบรับ
จายงินสด ุกระดาษทาการกระทบยอดุรายจายตามงบประมาณ ิรายจายรายรับี จาย
/จากงินสะสม...

-๕จากงิน สะสมุงบประมาณคงหลื อุกระดาษท าการรายจาย งบประมาณรายรับ จริง
ประกอบงบทดลอง ละรายงานรับจาย ละงินสดประจาดือนงบทดลองประจาดือน
๒.๎ การจัดทางบสดงฐานะทางการงินมืไอสิๅนปงบประมาณ เดຌก ปຂดบัญชีจัดทางบ
สดงผลการดานินงานจายจากรายรับ ุ งบทรัพย์สิน ุงบงินสะสม ุงบหนีๅสิน ุงบทดลอง
กอนละหลังปຂดบัญชี
๓. การจัดทารายงานทีไตຌองสงตามกาหนดวลา เดຌก
๓.ํ รายงานการ฿ชຌจายงินศรษฐกิจชุมชนภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป
๓.๎ รายงานงินสะสมทุก ๒ ดือน ิงวดตุลาคม- มีนาคมี รายงานภาย฿นวันทีไ ํ์
มษายนุ งวดรายงานการ฿ชຌจายงินศรษฐกิจชุมชนภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป
๓.๏ รายงานงินสะสมทุก ๒ ดือน / ิงวดตุลาคม - มีนาคมี รายงานภาย฿นวันทีไ ํ์
มษายนุ งวดมษายน - กันยายน รายงานภาย฿นวันทีไ ํ์ ของดือน ตุลาคม
๓.๐ รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการงินละบัญชีทุก ๏ ดือน ภาย฿นวันทีไ
ํ์ ของดือน ิมกราคมุมษายนุกรกฎาคมุตุลาคมี
๓.๑ ปรับดอกบีๅยงินฝากธนาคารกรุงเทยทุกสิๅนดือนมิถุนายนุธันวาคม
๓.๑ รายงานศรษฐกิจฐานรากกอนวันทีไ ๎์ ของทุกดือน
๓.๓ ปรับดอกบีๅยงินฝากธนาคาร พืไอการกษตรละสหกรณ์การกษตร ิงินฝาก
ประจาทุกสิๅนดือนปรับดอกบีๅยงินฝากธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์
การกษตร ิงินฝากออมทรัพย์ี ทุกสิๅนดือน มีนาคมุมิถุนายนุกันยายนุละ
ธันวาคม ดยจัดทา฿บผานรายการบัญชีทัไวเป
๓.๔ รายงาน GPP
๔. งานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย
๏. งำนพัฒนำละจัดกใบรำยเดຌ
มอบหมำย฿หຌ นำงอำรีย์ ปลุกปลืๅม ตำหนงนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ิ5แ-ใ-เไใโเไ-เเแี ป็นหัวหนຌำ ดยมี นำงสำวพใญนภำ วิเลพัฒน์ ตำหนงผูຌชวยจຌำ
พนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ป็นผูຌชวย รายละอียดขอบขตของงานละการปฏิบัติงาน
ํ. จัดกใบรายเดຌทีไองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์จัดกใบอง งินอนทุกประภทรับ
งินรายเดຌ ออก฿บสรใจรับงินพรຌอมทัๅง นา฿บสงงินสรุปฯ ดยประสานงานกับงานการงิน
รืไองการรับงินอนตางจังหวัด ละกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน นามารวม฿น฿บนาสง
งินกอนสง฿หຌงานการงิน
กรณีรับงินสดหรือชใคตางจังหวัดกอนนาฝากธนาคารละสง
หลักฐาน฿หຌงานการบัญชีพืไอจะ฿ชຌสอบยัน฿หຌตรงกัน
๎. ตรวจสอบอกสารหลักฐาน รวมทัๅง รายการรายละอียดตาง โ ของผูຌมาชาระคาภาษี
ทุกประภทกับทะบียนลูกหนีๅ฿หຌถูกตຌองครบถຌวนละทา฿หຌป็นปัจจุบันมีการจาหนายชืไอ
ลูกหนีๅ ลงลมทีไ ลขทีไ ฿บสรใจรับงิน ละวันทีไรับชาระงิน ฿นทะบียนลูกหนีๅทุกครัๅงทีไมี
การรับงิน
๏. งานประมินจัดกใบรายเดຌการตงตัๅงคณะกรรมการ ประมินภาษี นัดประชุมจัดทา
รายงานการประชุม ุจัดทารายละอียดบงซน บลใอก ลใอค ตามผนทีไภาษี พืไอกาหนด
อัตรา฿นการจัดกใบทุกป
/๐. จาหนาย...

-ํ์๐. จาหนายลูกหนีๅคຌางชาระออกจากบัญชี รงรัดการจัดกใบรายเดຌมีการติดตามทวงหนีๅจาก
ลูกหนีๅดยตรง
๑. จัดทาทะบียนคุมลูกหนีๅคาภาษี เดຌก ภาษีรงรือนละทีไดิน/ภาษีบารุงทຌองทีไ/ภาษี
ปງาย/กิจการคຌานารังกียจละป็นอันตรายตอสุขภาพ
๒. งานรงรัดจัดกใบละตรวจสอบภาษีประจาดือน ฿หຌหมดเปดยเมมีคຌาง ดย฿หຌ
ดานินการตามขัๅนตอน พรຌอมทัๅงรายงานหนีๅคຌางชาระ
๓. จัดทา ภทบ. ํ๕ บัญชี งบหนຌาละงบรายละอียดคาสวนลด ๒% ป็นประจาทุก
ดือนพรຌอมทัๅงตรวจสอบกับงานการงิน฿หຌถูกตຌองตรงกัน
๔. งานจัดทาทะบียน ผท. ํุ๎ุ๏ุ๐ุ๑ุ๒
๕. งานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย
๐. งำนทะบียนทรัพย์สินละพัสดุ
มอบหมำย฿หຌ นำงอำรีย์ ปลุกปลืๅม ตำหนง นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ิ5แ-ใ-เไใโเไ-เเแี ป็นหัวหนຌำ ดยมี นำงชุติมำ ศรีสุพรรณ ตำหนงตำหนงนักจัดกำร
งำนทัไวเป ป็นผูຌชวย รายละอียดละขอบขตของงานการปฏิบัติงาน ดังนีๅ
ํ. กอนสิๅนดือนกันยายน ของทุกป ตຌองตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาป
๎. จัดทาผนการจัดหาพัสดุประจาป ละผนการปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางตาม บบ ผด.
ํุ ผด. ๎ุ ผด. ๏ ุ ผด. ๑ ละรายงานตามบบ ผด. ๒ ฿นฐานะหนวยงานพัสดุกลาง
รายละอียดตามอกสารทีไนบ
๏.ดานินการจัดซืๅอจัดจຌางตามผนฯ ละขัๅนตอนตางโ ตามระบียบพัสดุิตามอกสารทีไนบี
มืไอจัดซืๅอจัดจຌางเมป็นเปตามผนตຌองดานินการปรับผนละจຌง฿นสวนตาง โ฿หຌทราบ
ดຌวย
๐.จัดทาบัญชีรับจายวัสดุ ุ ทะบียนครุภัณฑ์ ลขรหัสทีไตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุตຌองทวง
ถาม ติดตามมืไอครบกาหนดคืน
๑. ตงตัๅงคณะกรรมการจาหนายพัสดุกรณีมีพัสดุทีไเม฿ชຌหรือลิก฿ชຌสืไอมสภาพละสูญ
หายเป สามารถ฿ชຌการเดຌละจาหนายออกบัญชีหรือทะบียน
๒. งานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย
๑. งำนตรวจอนุมัติฎีกำละควบคุมงบประมำณ
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวฉวีวรรณ ฤทธิ์สยำม ตำหนง นักวิชำกำรงินละบัญชี
ชำนำญกำร ิ5แ-ใ-เไ-ใโเแ-เเแี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองคลัง ป็น
หัวหนຌำ ดยมี นำงอำรีย์ ปลุกปลืๅม ตำหนงนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร ิ5แ-ใ-เไใโเไ-เเแี นำงชุติมำ ศรีสุพรรณ ตำหนงนักจัดกำรงำนทัไวเป ละ นำงสำวพใญ
นภำ วิเลพัฒน์ ตำหนงผูຌชวยจຌำพนักงำนจัดกใบรำยเดຌ ป็นผูຌชวย ซึไงมี
ของงานละขอบขตของการปฏิบัติงาน ดังนีๅ
ํ.นาฎีกาทีไ สานัก/กอง สงมาขอบิกงิน ลงทะบียนคุมงบประมาณ฿นฐานะหนวยงานผูຌ
บิกลຌวตรวจสอบยอดงินคงหลือถูกตຌองตรงกับ สานัก/กอง ทีไขอบิกหรือเม หากพบวา
/วงงินงบประมาณ...

-ํํวงงินงบประมาณคงหลือเมถูกตຌองตรงกัน ฿หຌรับจຌง สานัก/กองผูຌขอบิกงินตรวจสอบ฿หຌ
ถูกตຌอง กรณีมีงินงบประมาณคงหลือเมพียงพอ ฿หຌสงรืไองคืนสานัก /กอง จຌาสังกัด
ดานินการตอเป กรณีตรวจพบวางบประมาณผนงาน฿ด รายจาย฿ด วงงินงบประมาณ
฿กลຌหมด ฿หຌรีบจຌงสานัก/กอง จຌาของงบประมาณละจຌงสานักปลัด ฝຆายผนงาน
งบประมาณ ดานินการตอเป
๎.ตรวจสอบรับรองความถูกตຌอง การปฏิบัติตามระบียบ กฎหมาย ขຌอบังคับ ละมติ
คณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌอง ของฎีกาทีไ สานัก/กอง สงขอบิกงิน ลຌวลงชืไอรับรองความ
ถูกตຌอง ฿นฐานะผูຌตรวจสอบฎีกาละควบคุมงบประมาณ
๏. ตรวจสอบรายรับทีไขຌามาวาพอ฿ชຌจายกับรายจายทีไจาย หรือเม ละประสานงานกับ
สานัก/กอง ละฝຆายผนงานงบประมาณ สานักปลัด พืไอตรียมความพรຌอมทีไจะบิกจาย
ตามผนงาน/ครงการ
๐. ตรวจสอบงิน งบประมาณ ละรายรับ ฿นภาพรวมของ อบต. กับ ฝຆ ายผนงาน
งบประมาณสานักปลัด ฿นทุกเตรมาส วามีงินงบประมาณคงหลื อละรายรับ ถูกตຌอง
ตรงกั น หรือเม ส าหรับ กรณี ฿กลຌ สิๅ น ป งบประมาณ฿หຌ ตรวจสอบทุ กสิๅ น ดือ น ทุ กสั ป ดาห์
ตลอดระยะวลาการบิกจายพืไอสอบทานความถูกตຌองปງองกันการบิกจายงินกิ นวงงิน
งบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายผิดผนงานครงการ
๑. งานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมาย
กองชำงองค์กำรบริหำรสวนตำบลลำนำรำยณ์
มอบหมาย฿หຌ นำยสุขสันต์ ศรีภักดี ตำหนง นำยชำงยธำชำนำญกำร รักษำรำชกำร
ทน ผูຌอำนวยกำรกองชำง ป็นผูຌรับผิดชอบกากับดูลภาย฿นกองชาง มีหนຌาทีไความ
รับผิดชอบกีไยวกับงานธุรการ การสารวจ ออกบบ การจัดทาขຌอมูลดຌานวิศวกรรม การ
จัดกใบละทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกบบละขียนบบ การตรวจสอบการกอสรຌาง
งานควบคุมอาคาร งานกีไยวกับผนการปฏิบัติงานดຌานวิศวกรรม การควบคุมละการ
บารุงรักษารถยนต์ละยานพาหนะ งานกีไยวกับผนงานการกใบรักษา การบิกจายวัสดุ
อุปกรณ์ อะเหลละนๅามันชืๅอพลิง งานสถานทีไละเฟฟງาสาธารณะ฿หຌป็นเปตามระบียบ
กฎหมาย ละหนังสือสัไงการตางโ ทีไกีไยวขຌอง ดยมีสวนราชการทีไป็นฝຆายตาง โ ดังนีๅ
ํ. งำนกอสรຌำง
มอบหมำย฿หຌอยู฿นควำมรับผิดชอบของ นำยสุขสันต์ ศรีภักดี ตำหนง นำยชำงยธำ
รักษำรำชกำรทน ผูຌอำนวยกำรกองชำง ป็นผูຌรับผิดชอบ มีรายละอียดของงานละ
การปฏิบัติดังตอเปนีๅ
ํ. งานธุรการ รับผิดชอบกีไยวกับหนังสือรับ - สงตาง โ ของกองชาง
๎. งานกอสรຌางละบูรณะถนน งานกอสรຌางละบูรณะสะพาน งานกอสรຌาง งาน
ปรับปรุงบูรณะละซอมซมสิไงกอสรຌางสาธารณะ
๏. การสารวจ ออกบบ การจัดทาขຌอมูลดຌานวิศวกรรม การจัดกใบละทดสอบคุณภาพ
วัสดุงานออกบบละขียนบบ การตรวจสอบการกอสรຌางงานควบคุมอาคาร฿หຌป็นเปตาม
/กฎหมาย ระบียบ...

-ํ๎กฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการตางโ ทีไกีไยวขຌอง
๐. งานสารวจ ออกบบ ขียนบบตาง โ งานการกอสรຌาง ดยเดຌรับอนุญาต ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๎๑๎๎ กຌเขพิไมติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินละถมดิน รวมตลอดถึง รืไองรຌองรียนละรืไองอืไนโ
฿นพืๅนทีไหมูทีไ ๎ุ๓ุ๕ุํ์ํํุํ๎
๑. ปฏิบัติงานอืไนโ ทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
๎. งำนออกบบละควบคุมอำคำร
มอบหมาย฿หຌอยู฿นความรับผิดชอบของ นายสุขสันต์ ศรีภักดี ตาหนง นายชางยธา
รักษาราชการทน ผูຌอานวยการกองชาง ป็นผูຌรับผิดชอบ มีรายละอียดของงานละการ
ปฏิบัติดังตอเปนีๅ
ํ. งานสถาปัตยกรรมละมัณฑศิลป์
๎. งานวิศวกรรม การประมาณราคา รวมพิจารณากาหนดวางผนงานงบประมาณ
๏. งานประมินราคา งานควบคุมการกอสรຌางอาคารงานบริการขຌอมูลละหลักกณฑ์
๐. งานส ารวจ ออกบบ ขียนบบต าง โ งานการกอสรຌาง ดยเดຌรับ อนุญ าต ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๎๑๎๎ กຌเขพิไมติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินละถมดิน รวมถึง รืไองรຌองรียนละรืไองอืไนโ ฿น
พืๅนทีไหมูทีไ ๎ุ๓ุ๕ุํ์ํํุํ๎
๑. ปฏิบัติงานอืไนโ ทีเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
๏. งำนประสำนสำธำรณูปภค
มอบหมาย฿หຌอยู฿นความรับผิดชอบ นำยสุขสันต์ ศรีภักดี ตำหนงนำยชำงยธำชำนำญ
กำร รักษำรำชกำรทน ผูຌอำนวยกำรกองชำง ป็นผูຌรับผิดชอบ มีรายละอียดของงานละ
การปฏิบัติดังตอเปนีๅ
ํ. งานขนสงละวิศวกรรมจราจร
๎. งานเฟฟງาสาธารณะ งานประสานสาธารณูปภคละกิจการประปา งานประปา
๏. การระบายนๅา กຌเขปัญหานๅาทวมขัง การบารุงรักษาคูคลองทอระบายนๅา ทาการ
สารวจพืๅนทีไละครงการปງองกันนๅาทวมขัง
๐. การจัดทาผนครงการบารุงรักษาดูลคลองสาธารณะ ตลอดจนการกຌเขรืไองรຌองรียน
กีไยวกับปัญหานๅาทวมขัง การระบายนๅา ละจัดตัๅงงบประมาณขุดลอกคลอง คูนๅา สรຌาง
ขืไอน สรຌางทานบ ป็นตຌน
๑. งานส ารวจ ออกบบ ขี ยนบบตางโ งานการกอสรຌาง ดยเดຌรับ อนุญ าต ตาม
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๎๑๎๎ กຌเขพิไมติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง การ
ขุดดิน- ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินละถมดิน รวมตลอดถึง รืไองรຌองรียนละอืไนโ ฿น
พืๅนทีไหมูทีไ ๎ุ๓ุ๕ุํ์ํํุํ๎
๒. ปฏิบัติงานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา
๐. งำนผังมือง
มอบหมาย฿หຌอยู฿นความรับผิดชอบ นายสุขสันต์ ศรีภักดี ตาหนง นายชางยธา รักษา
/ราชการทน ...

-ํ๏ราชการทน ผูຌอานวยการกองชาง ป็นผูຌรับผิดชอบ มีรายละอียดของงานละการปฏิบัติ
ดังตอเปนีๅ
ํ. สารวจผนทีไการกาหนด / การวางผังพัฒนามือง งานควบคุมทางผังมือง
๎. งานจัดรูปทีไดินละฟ้นฟูมือง กาหนดนวขตทีไสาธารณะพืไอขออนุญาตกอสรຌางอาคาร
การระวังชีๅนวขตทีไสาธารณะรวมกับสานักงานทีไดินฯ
๏. งานจัดรูปทีไดินละฟ้นฟูมือง กาหนดนวขตทีไสาธารณะพืไอขอการครองสิทธิ์฿นทีไ
สาธารณะ การบุกรุกทีไดิน฿นทีไสาธารณะการบุกรุกทีไดิน฿หຌป็นทีไสาธารณะดูลตรวจสอบทีไ
สาธารณะสิไงสาธารณูปการ ชน ถนน ทางทຌา คันดิน สะพาน ทอระบายนๅา
๐. การตรวจสอบการขอ฿ชຌทีไสาธารณะการครองสิทธิ์฿นทีไสาธารณะ ขออนุญาตชืไอมทาง
สาธารณะ การดานินคดีกับผูຌบุกรุกทีไสาธารณะ การดูลตรวจสอบรักษาทีไสาธารณะ/สิไง
สาธารณูปการ ชน ถนน ทางทຌา คันดิน สะพาน ทอระบายนๅา
๑. งานสารวจ ออกบบ ขียนบบตางโ งานการกอสรຌาง ดยเดຌรับอนุญาต ตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๎๑๎๎ กຌเขพิไมติมฯ ตลอดจนกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
การขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. ขุดดินละถมดิน รวมตลอดถึง รืไองรຌองรียนละรืไอง
อืไนโ ฿นพืๅนทีไหมูทีไ ๎ุ๓ุ๕ุํ์ํํุํ๎
กองสวัสดิกำรสังคม
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนงหัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวน
ตำบล ินักบริหำรงำนทัไวเป อำอนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌน ีลขทีไตำหนง ิ๑ํ-๏-์ํ๎ํ์ํ-์์ํี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ป็นหัวหนຌำ
ผูຌรับผิดชอบ ดยมี นำงสำวกรองทรัพย์ จันอับตำหนงนักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ลขทีไตำหนง ิ๑ํ-์-์๐๐-๏๎์ํ-์์ํี ละนำงสำวกศริน บำรุงนำ ตำหนงผูຌชวย
นักพัฒนำชุมชน ิพนักงำนจຌำงหมำบริกำรี ป็นผูຌชวย มีหนຌาทีไรับผิดชอบกีไยวกับงาน
สารวจขຌอมูลบืๅองตຌน฿นขตพั ฒนาชุมชนพืไอจัดทาผนงาน ดานินการละสนับสนุน฿หຌมี
การรวมกลุมของประชาชนประภทตาง โ การพิจ ารณา฿หຌก ารสงคราะห์ ชวยหลือดย
ถูกตຌองละหมาะสม ออกยีไยมยียน ติดตามสืบสาะหาขຌอทใจจริง นะนา ละงานอืไน
โ ทีไกีไยวขຌองละเดຌรับมอบหมาย ดย฿หຌมีสวนราชการภาย฿นป็นฝຆายตาง โ ดังนีๅ
ํ. งำนพัฒนำชุมชน
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนงหัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำรสวน
ตำบล ินักบริหำรงำนทัไวเป อำอนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌน ีลขทีไตำหนง ิ๑ํ-๏-์ํ๎ํ์ํ-์์ํี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ป็นหัวหนຌำ
ผูຌรับผิดชอบ ดยมี นำงสำวกรองทรัพย์ จันอับตำหนงนักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ลขทีไตำหนง ิ๑ํ-์-์๐๐-๏๎์ํ-์์ํี ละนำงสำวกศริน บำรุงนำ ตำหนงผูຌชวย
นักพัฒนำชุมชน ิพนักงำนจຌำงหมำบริกำรี ป็นผูຌชวย ป็นผูຌรับผิดชอบมีลายละอียด
ของงานละการปฏิบัติ ดังตอเปนีๅ
/ํ. งานสารวจ...

-ํ๐ํ. งานสารวจขຌอมูลบืๅองตຌน฿นขตพัฒนาชุมชนพืไอจัดทาผนงาน ดานินการละ
สนับสนุน฿หຌมีการรวมกลุมของประชาชนประภทตาง โ สวงหาผูຌนาทຌองถิไน ป็นผูຌนา
ละป็นทีไปรึกษากลุม฿นการพัฒนาชุมชน ดูลสงสริมประชาชน฿หຌมีความสน฿จ ความ
ขຌา฿จละความคิดริริไม฿นการพัฒนาชุมชน฿นทຌองถิไน รวมทางานพัฒนากับประชาชน฿น
ทຌองถิไนอยาง฿กลຌชิด฿หຌคานะนาละฝຄกอบรม ประชาชน฿นทຌองถิไนตามวิธีการละ
หลักการพัฒนาชุมชน พืไอพิไมผลผลิตละพิไมรายเดຌตอครอบครัว฿นดຌานการกษตรละ
อุตสาหกรรม฿นครัวรือน
๎. งานสัง คมสงคราะห์ การพิจ ารณา฿หຌก ารสงคราะห์ ชวยหลื อดยถูกตຌองละ
หมาะสม ออกยีไยมยียน ติดตามสืบสาะหาขຌอทใจจริง นะนา ฿หຌคาปรึกษาหารือก
ผูຌรับ การสงคราะห์ จัดทาสถิติละรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับ ผูຌรับ การสงคราะห์ ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานทางดຌานสังคมสงคราะห์
๏. งานสนทนาการละงานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย
๎. งำนกิจกรรมดใกละยำวชน
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนงหัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำร
สวนตำบล ินักบริหำรงำนทัไวเป อำอนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌน ีลขทีไตำหนง ิ๑ํ๏-์ํ-๎ํ์ํ-์์ํี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ป็นหัวหนຌำ
ผูຌรับผิดชอบ ดยมี นำงสำวกรองทรัพย์ จันอับตำหนงนักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ลขทีไตำหนง ิ๑ํ-์-์๐๐-๏๎์ํ-์์ํี ละนำงสำวกศริน บำรุงนำ ตำหนง
ผูຌชวยนักพัฒนำชุมชน ิพนักงำนจຌำงหมำบริกำรี ป็นผูຌชวย ป็นผูຌชวย ป็น
ผูຌรับผิดชอบมีลายละอียดของงานละการปฏิบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. งานสารวจรวบรวมขຌอมูลสถิติกีไยวกับดใกละยาวชน
๎. งานพัฒนายาวชน฿หຌป็นเปตามผนพัฒนาดใกละยาวชนหงชาติ
๏. งานกีไยวกับศูนย์ยาวชน ,ชมรม,ชุมนุมกิจกรรมกลุมสน฿จของดใกยาวชน
๐. งานควบคุมตรวจสอบ นิทศ ตามตามผล วัดผลกิจกรรมยาวชน
๑. งานชุมชนตาง โ ชน การอยูคายพักรม,คายอาสาพัฒนา ฯลฯ
๒. งานสารวจติดตามละพัฒนาดใกรรอน
๓. งานบริการดຌานวิชาการอืไน โ
๔. งานกิจกรรมพืไอพัฒนาศักยภาพดใกละยาวชนพืไอ฿ชຌวลาวาง฿หຌกิดประยชน์
๕. งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
ํ์. งานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๏.งำนกีฬำละนันทนำกำร
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนงหัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำร
สวนตำบล ินักบริหำรงำนทัไวเป อำอนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌน ีลขทีไตำหนง ิ๑ํ๏-์ํ-๎ํ์ํ-์์ํี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ป็นหัวหนຌำ
ผูຌรับผิดชอบ ดยมี นำงสำวกรองทรัพย์ จันอับตำหนงนักพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
ลขทีไตำหนง ิ๑ํ-์-์๐๐-๏๎์ํ-์์ํี ละนำงสำวกศริน บำรุงนำ ตำหนง
ผูຌชวยนักพัฒนำชุมชน ิพนักงำนจຌำงหมำบริกำรี ป็นผูຌชวย ป็นผูຌรับผิดชอบมีลาย
/ละอียดของ…

-ํ๑ละอียดของงานละการปฏิบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. งานสารวจรวบรวมขຌอมูลสถิติกีไยวกับงานดຌานกีฬาละนันทนาการ
๎. งานกาหนดผน ละจัดการขงขันกีฬา ละการสงสริมการออกกาลังกาย พืไอ
สุขภาพของดใก ยาวชน ละประชาชน
๏. งานสงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ฿หຌกดใกยาวชนละประชาชน
๐. งานจัดฝຄกอบรมดຌานการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา พืไอพัฒนาพืๅนฐานการกีฬาละ
สงสริมความป็นลิศกดใก ยาวชน ละประชาชนทัไวเป
๑. การจัดตัๅงศูนย์สนามกีฬา ชมรม ละชุมนุมกีฬา ละสงสริมการกีฬาประภทตางโ
กดใก ยาวชน ละประชาชน
๒. งานดูล บารุงรักษาอาคารสถานทีไ สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา ละศูนย์
ยาวชน
๓. การ฿หຌบริการ ละขออนุญาต฿ชຌสนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา ละการอานวย
ความสะดวกกผูຌ฿ชຌงานวิทยาศาสตร์การกีฬา
๔. งานวิทยาศาสตร์ การกีฬา
๕. งานอืไน โ ทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๐. งำนกิจกำรสตรีละคนชรำ
มอบหมาย฿หຌ นำงสำวถวิล ภูชมชติ ตำหนงหัวหนຌำสำนักปลัดองค์กำรบริหำร
สวนตำบล ินักบริหำรงำนทัไวเป อำอนวยกำรทຌองถิไน ระดับตຌน ีลขทีไตำหนง
ิ๑ํ-๏-์ํ-๎ํ์ํ-์์ํี รักษำรำชกำรทนผูຌอำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ป็น
หัวหนຌำ ผูຌรับผิดชอบ ดยมี นำงสำวกรองทรัพย์ จันอับตำหนงนักพัฒนำชุมชน
ชำนำญกำร ลขทีไตำหนง ิ๑ํ-์-์๐๐-๏๎์ํ-์์ํี ละนำงสำวกศริน บำรุงนำ
ตำหนง ผูຌชวยนักพัฒนำชุมชน ิพนักงำนจຌำงหมำบริกำรี ป็นผูຌชวย ป็น
ผูຌรับผิดชอบมีลายละอียดของงานละการปฏิบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. งานสงคราะห์สตรี คนชรา คนพิการละทุพพลภาพ
๎. งานสงคราะห์ครอบครัวละผยพรความรูຌกีไยวกับการดานินชีวิต฿นครอบครัว
๏. งานสงสริมละสนับสนุนองค์การสังคมสงคราะห์ภาคอกชน
๐. งานสารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมตาง โ
๑. งานสงสริมสวัสดิภาพสตรีละสงคราะห์หญิงบางประภท
๒. งานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
อนึไง ฿นการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์ ฿นรืไองทีไอยู฿น
อานาจหนຌาทีไของสวนราชการเดຌรับมอบหมาย฿หຌหัวหนຌาสวนนัๅนป็นผูຌสัไงการละ
รับผิดชอบดยตรง กรณีทีไจะตຌอง฿หຌนายกองค์การบริหารสวนตาบล ฿หຌสนอผานปลัด
องค์การบริหารสวนตาบลพืไอวินิจฉัยละสนอนายกองค์การบริหารสวนตาบลทราบ ฿หຌผูຌ
ทีไเดຌรับมอบหมายหนຌาทีไการงาน ปฏิบัติตามคาสัไงดยครงครัด ตามระบียบ อยา฿หຌกิด
ความบกพรองสียหายกราชการเดຌ หากมีปัญหาอุปสรรค฿หຌรายงานนายกองค์การ
บริหารสวนตาบลทราบดยทันที
/ตัๅงตบัดนี.ๅ ..

-แๆตัๅงตบัดนีๅป็นตຌนเป
สัไง ณ วันทีไ ๎๑ ดือน ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒๎

ินางสาวปรีดาวรรณ ทียมกลิไนี
นายกองค์การบริหารสวนตาบลลานารายณ์

