
 
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
ท่ี        /2561 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคมุภำยใน 
 กองสำธำรณสขุและส่ิงแวดล้อม  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

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

  ตามค าสัง่องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทนที ่          /2561 ลงวนัที ่      ตุลาคม   2561
ก าหนดใหทุ้กส านัก/ส่วน ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตัิการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ 
วนัที ่3 ตุลาคม  2561  ขอ้ 8  แล้วรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลระบบควบคุม
ภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม 2561 นัน้ 

  เพื่อใหก้ารรายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของ กองคลงั  ด าเนินไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้งตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกดิประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัการ  จงึขอ
แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ดงัต่อไปนี้ 

1.  ผูอ้ านวยการกองคลงั    ประธานคณะท างาน 
2.  ผูช้่วยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี คณะท างาน 
3.  ผูช้่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้  คณะท างาน 
4.  ผูช้่วยเจา้พนักงานพสัดุ   คณะท างาน/เลขานุการ 
 

  โดยใหค้ณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลงั  แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
ทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองค์การบรหิารสว่น
ต าบลพเิทน ภายในวนัที ่15 ตุลำคม  2561  ต่อไป 

       ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 

สัง่ ณ วนัที ่       เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕61 

 

 

(นายวศนิ  คมัภรี)์ 



ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน  รกัษาราชการแทน 
   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทน 

 
 



 
 

 
ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

ท่ี       /2561  
เรื่อง  กำรแบง่งำนและกำรมอบหมำยหน้ำท่ีภำยในกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
…………………………………… 

 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗             
(และแก้ไขเพิ่มเตมิ), พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสรา้งแบ่งสว่น
ราชการ วธิีการบรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ้ ๙  กอปรกบัพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงั
ของรฐั พ.ศ.  2561 ประกาศ ณ วนัที ่3 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 ขอแจ้งการมอบหมายหน้าทีก่ารงานและ
ความรบัผดิชอบของแต่ละคนภายในส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล - พิเทน  เพื่อให้การ
ปฏบิตังิานและการด าเนินการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยเหมาะสม ชัดเจนและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จงึขอก าหนดหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบและมอบหมายใหพ้นักงานสว่นต าบล ภายในสว่นการคลงัปฏบิตังิาน  ดงัต่อไปนี้ 
 

             กองคลงัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

 

  มอบหมายให ้นำงทิพยร์ดำ  รำชสุวรรณ์ ต าแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ
รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง  31-3-04-2102-001  เป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบ
ก ากบัดูแลภายในกองคลงั  มพีนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานจ้างในสงักดั เป็นผูช้่วย 
โดยมีหน้าที่ความรับผดิชอบพิจารณา ศึกษา วเิคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการ
ปฏบิตังิานบรหิารงานการคลงัที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจดัการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานการคลงัหลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงนิและบญัช ีงานการจดัเก็บรายได้ งานรวบรวม
ขอ้มูลสถติแิละวเิคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจดัการเงนิกู้ งานจดัระบบงาน งาน
บุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง   เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสทิธิการเบิกเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเบกิจ่าย การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีม่คี่า และหลกัฐาน
แทน ตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการ
ปฏบิตังิานด้าน ต่าง ๆ พจิารณาวนิิจฉัยผลการปฏบิตังิาน ซึ่งจะตอ้งวางแผนงานด้านต่าง ๆ ใหก้าร
ปฏบิตังิานของหน่วยงานทีส่งักดัหน่วยงานการคลงัปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนควบคุม
การตรวจสอบและประเมินผลท ารายงานประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ พิจารณาปรบัปรุง
แก้ไข ศกึษาวเิคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจรงิ เพื่อประกอบการพจิารณาวเิคราะหก์ารประมาณ
รายรบัรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิการประหยดัและคล่องตวัในการปฏบิตังิาน
โดย  ทัว่ไปของเทศบาล  สบืหาแหล่งทีม่าของรายได ้ด าเนินการใหม้กีารช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ ตรวจสอบการหลกีเลีย่งภาษแีนะน าวธิกีารปฏบิตังิาน พจิารณาเสนอแนะการเพิม่



แหล่งทีม่าของ   รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงนิและบญัชต่ีาง ๆ ตรวจสอบการเบกิจ่าย
วสัดุครุภณัฑ ์การจดัซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รกัษาเงนิ เป็นกรรมการตรวจการจา้ง เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ ฯลฯ  
 
 

/เสนอขอ้มูล... 
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เสนอขอ้มูลทางด้านการคลงัเพื่อพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการปฏบิตังิาน เป็นตน้ ฝึกอบรมและ
ใหค้ าปรกึษาแนะน า ตอบปัญหาและชีแ้จงเกีย่วกบังานในหน้าที ่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สงักัดและ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยแบ่งสว่นราชการเป็นฝ่ายต่างๆ  ดงันี้  
 

๑. งำนกำรเงิน 
 มอบหมายใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ  นำงสำวฮำมีด๊ะ  วำเด็ง ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้า
พนักงานการเงนิและบญัชี  เลขทีต่ าแหน่ง ภ. 04-001 ปฏบิตัหิน้าที ่มรีายละเอยีดขอบเขตของงาน
และการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 
  1. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ -จ่ายเงิน และเสนอให้
คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิและผูบ้รหิารทราบทกุวนั 
             2. การจดัท าทะเบยีนคุมต่างๆ ไดแ้ก่                                                                                                                     
                2.๑. ทะเบยีนคุมเงนิรายรบัตรวจสอบกบัเงนิสดรบัและเงนิฝากธนาคารใหถู้กตอ้งตรงกนั 
                2.๒. ทะเบยีนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกบับญัชเีงนิสดจ่ายและ Statement  
ของธนาคารรวมทัง้สมุดจ่ายเชค็ใหถู้กตอ้งตรงกนั  
          3. การตรวจสอบเงนิโอนจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ได้แก่ เงนิอุดหนุนทัว่ไป ,
ภาษมีูลค่าเพิม่, เงนิค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมทีด่นิ, ภาษธีุรกจิเฉพาะ, ค่าธรรมเนียม     
น ้าบาดาล,ค่าธรรมเนียมป่าไม,้ค่าภาคหลวงแร่,ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม  ฯลฯ 
           4. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงนิ  ได้แก่  วนัที่ ,ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรบัเงนิ ,
ใบส าคญัรบัเงนิหรอืหลกัฐานการจ่าย  ใบแจง้หนี้  ใบสง่ของ  ตอ้งประทบัตราตรวจถูกตอ้ง 
     5. การจดัท าฎกีาเบกิเงนิ ฎกีาเงนิสะสม  พรอ้มทัง้รายละเอยีดต่างๆ  ใหค้รบถว้น 
            6. การรบัเงนิรายได้จากงานจดัเกบ็รายได้  ตามใบน าสง่และใบสรุปใบน าส่งเงนิใหต้รงกบั
ใบเสรจ็รบัเงนิและน าฝากธนาคารทกุวนั   พรอ้มทัง้ จดัสง่ใบน าสง่เงนิใหง้านการบญัชลีงบญัชี 
         7. จดัท ารายงานต่างๆ  ไดแ้ก่ 
                7.๑. การจดัท ารายงานประจ าเดอืน ไดแ้ก่ งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารตอ้งตรงกบั
รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั,รายงานเงนิรบัฝาก,รายงานกระแสเงนิสด,งบรบัจ่ายเงนิสด,กระดาษ
ท าการกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ ( รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณ
คงเหลอื, กระดาษท าการรายจ่าย   งบประมาณรายรบัจรงิประกอบงบทดลองและรายงานรบัจ่าย  
และเงนิสดประจ าเดอืน  งบทดลองประจ าเดอืน 



                  7.๒. การจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิเมื่อสิน้ปีงบประมาณ  ไดแ้ก่  ปิดบญัช ี จดัท า
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรบั,งบทรพัยส์นิ,งบเงนิสะสม,งบหนี้สนิ,งบทดลองก่อนและหลงั
ปิดบญัช ี 
                  7.๓. ปรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงนิฝาก
ประจ าทุกสิน้เดอืน ปรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( เงนิฝาก
ออมทรพัย ์) ทกุสิน้เดอืนมนีาคม ,มถุินายน , กนัยายน  และธนัวาคม  โดยจดัท าใบผา่นรายการบญัชี
ทัว่ไป 
            8. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
 

/2.งานการบญัช.ี.. 
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         ๒. งำนกำรบญัชี 
              
          1. การจดัท าทะเบยีนคุมต่างๆ ไดแ้ก่                                                                                                                     
                1.1 ทะเบยีนคุมเงนิค ้าประกนัสญัญาตรวจสอบกบัเงนิสดรบัและส าเนาใบเสร็จรบัเงนิให้
ถูกตอ้ง 
                1.2 ทะเบียนคุมเงนิสะสมจดัท ามาตรวจสอบกบัสมุดเงนิสดจ่ายและบญัชแียกประเภท
ถูกตอ้งตรงกนั 
             2. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
      
          ๓. งำนพฒันำและจดัเกบ็รำยได้ 
             มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำงทิพย์รดำ  รำชสุวรรณ์  ต าแหน่งนัก
ทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-04-2102-
001 ปฏิบัติหน้าที ่โดยม ีนำงสำวมำรอซิดำ  เจ๊ะหะ ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได ้
เลขทีต่ าแหน่ง                 ภ.04-003 เป็นผูช้่วย มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏบิตังิาน
ดงัต่อไปนี้ 
 ๑. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท    
รบัเงนิรายได้  ออกใบเสรจ็รบัเงนิพร้อมทัง้ น าใบส่งเงนิสรุปฯ โดยประสานงานกบังานการเงนิเรื่อง
การ    รบัเงนิโอนต่างจงัหวดั และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   น ามารวมในใบน าส่งเงนิก่อนส่ง
ให ้
งานการเงนิกรณีรบัเงนิสดหรอืเช็คต่างจงัหวดัก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลกัฐานใหง้านการบญัชี
เพื่อจะใชส้อบยนัใหต้รงกนั 



   ๒. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  รวมทัง้  รายการรายละเอยีดต่างๆ ของผูม้าช าระค่าภาษี
ทกุ ประเภทกบัทะเบยีนลูกหนี้ใหถู้กต้องครบถ้วนและท าใหเ้ป็นปัจจุบนัมกีารจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลง
เล่มที ่เลขที ่ ใบเสรจ็รบัเงนิ  และวนัทีร่บัช าระเงนิ  ในทะเบยีนลูกหนี้ทกุครัง้ทีม่กีารรบัเงนิ 
    ๓. งานประเมนิจดัเก็บรายได้การแต่งตัง้คณะกรรมการ  ประเมนิภาษี  นัดประชุมจดัท า
รายงานการประชุม, จดัท ารายละเอยีดแบ่งโซน บลอ็ก ลอ็ค  ตามแผนทีภ่าษ ีเพื่อก าหนดอตัราในการ
จดัเกบ็ทกุปี 
    ๔. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบญัช ี เร่งรดัการจดัเก็บรายได้มกีารตดิตามทวงหนี้
จากลูกหนี้โดยตรง 
            ๕. จดัท าทะเบยีนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ ภาษี
ป้าย 
   ๖. งานเร่งรดัจดัเกบ็และตรวจสอบภาษปีระจ าเดอืน พรอ้มทัง้รายงานหนี้คา้งช าระ 
   ๗. จดัท า ภทบ. ๑๙ บญัช ี งบหน้าและงบรายละเอยีดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจ าทุกเดอืน  
พรอ้มทัง้ตรวจสอบกบังานการเงนิใหถู้กตอ้งตรงกนั 
            ๘. งานจดัท าทะเบยีน  ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
            ๙. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
 
 
 
 
 

/4.งานทะเบยีน... 
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       ๔. งำนทะเบียนทรพัยสิ์นและพสัด ุ
              มอบหมายให ้นำงทิพยร์ดำ  รำชสวุรรณ์  ต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษา
ราชการแทน ผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง       31-3-04-2102-001 ปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ีนำย
ม ะรอ บี   เจ๊ ะ นิ  ต า แห น่ ง  ผู้ ช่ ว ย เจ้ าพ นั ก ง านพั สดุ เล ข ที่ ต าแห น่ ง  ภ .0 4 -002  แล ะ                                  
นำงสำวซำำอีดะ๊  ดอเลำะ ต าแหน่งคนงานทัว่ไป เป็นผูช้่วย ซึ่งมรีายละเอยีดและขอบเขตของการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

 ๑. ก่อนสิน้เดอืนกนัยายน ของทกุปี ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 ๒. จดัท าแผนการจดัหาพสัดุประจ าปี และแผนการปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งตามแบบ ผด.๑, 

ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ 



    ๓. ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างตามแผน ฯ และขัน้ตอนต่างๆ ตามระเบยีบพสัดุ (ตามเอกสาร
ทีแ่นบ)  เมื่อจดัซื้อจดัจา้งไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรบัแผนและแจ้งในสว่นต่างๆ ใหท้ราบ
ดว้ย 

   ๔. จดัท าบญัชรีบัจ่ายวสัดุ,ทะเบยีนครุภณัฑ ์ลงเลขรหสัทีต่วัครุภณัฑ ์ การยมืพสัดุตอ้งทวง
ถาม 
ตดิตามเมื่อครบก าหนด 

   ๕. แต่งตัง้คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพสัดุทีไ่ม่ใช้หรอืเลกิใช้เสื่อมสภาพและสูญ
หายไม่สามารถใชก้ารไดแ้ละจ าหน่ายออกจากบญัชหีรอืทะเบยีน 
             ๖. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย                                               
 

   ๕. งำนตรวจสอบอนุมติัฎีกำและควบคมุงบประมำณ  
             มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำงทิพย์รดำ  รำชสุวรรณ์ต าแหน่ง นัก
ทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-04-2102-
001 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นำงสำวฮำมีด๊ะ  วำเด็. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 
เลขทีต่ าแหน่ง               ภ.04-001ผูช้่วย รายละเอยีดของงานและการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้           

   ๑. น าฎีกาที ่ส านัก/กอง ส่งมาขอเบกิเงนิ ลงทะเบยีนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้
เบิกแล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ ส านัก/กอง ที่ขอเบิกหรอืไม่ ห ากพบว่าวงเงิน
งบประมาณคงเหลอืไม่ถูกตอ้งตรงกนั ใหร้บีแจง้ ส านัก/ กองผูข้อเบกิเงนิ ตรวจสอบใหถู้กตอ้ง กรณีมี
เงนิงบประมาณคงเหลอืไม่เพยีงพอ ใหส้่งเรื่องคนืส านัก/กอง เจ้าสงักดั ด าเนินการต่อไป  กรณตีรวจ
พบวา่งบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงนิงบประมาณใกลห้มด ใหร้บีแจ้งส านัก/กอง เจ้าของ
งบประมาณ และแจง้ส านักปลดั ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ด าเนินการต่อไป 

  ๒.  ตรวจสอบรบัรองความถูกต้อง การปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บังคับ และมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้ง ของฎกีาที ่ส านัก/กอง ส่งขอเบกิเงนิ แลว้ลงชื่อรบัรองความถูกตอ้งในฐานะ       
ผูต้รวจสอบฎกีาและควบคุมงบประมาณ 
           ๓. ตรวจสอบรายรบัทีร่บัเขา้มาว่าพอใช้จ่ายกบัรายจ่ายทีจ่่าย หรอืไม่ และประสานงานกับ
ส านัก/กอง และฝ่ายแผนงานงบประมาณ เพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเบกิจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ 
            ๔.  ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับในภาพรวมของ อบต.กับฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ ในทกุไตรมาส ว่ามเีงนิงบประมาณคงเหลอืและรายไดร้บั ถูกตอ้งตรงกนัหรอืไม่  ส าหรบั
กรณีใกลส้ิน้ปีงบประมาณ ใหต้รวจสอบทกุสิน้เดอืน ทกุสปัดาห ์ตลอดระยะเวลาการเบกิจ่ายเพื่อสอบ
ทานความถูกต้องป้องกนัการเบกิจ่ายเงนิเกนิวงเงนิงบประมาณที่ได้รบั และการเบกิจ่ายผดิแผนงาน
โครงการงานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
/.ใหผู้ไ้ดร้บั...             
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             ให้ผู้ได้รับค าสัง่ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย   ตามค าสัง่โดยเคร่งครัด หากมี
ขอ้ขดัขอ้งหรอือุปสรรคในการท างานใหแ้จ้งให้ผูอ้ านวยการกองคลงัทราบในเบื้องตน้ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปทราบต่อไป 
 

   ทัง้นี้  ตัง้แต่ บดันี้เป็นตน้ไป 



   สัง่  ณ  วนัที ่ 29  เดอืน  ธนัวาคม พ.ศ.2560 
     

 
 
 

     ( นายมะการงิ   หวงั ) 
        นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   โทร  ๐73 - 330647 
ท่ี    ปน 77605/                                           วนัท่ี 12  ตุลาคม  ๒๕61 
เรื่อง   รายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ขอ้ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
 

เรียน    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   
 

  เรื่องเดิม   
ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดม้บีนัทกึแจง้ทกุสว่นราชการใหด้ าเนนิการ

รายงานการจดัวางระบบควบคมุภายใน ขอ้ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ 
กนัยายน ๒๕61) ระดบัสว่นงานยอ่ย ตามแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 นัน้   
 

  ข้อเทจ็จริง 
 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุม

ภายในงวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61) เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ จงึขอรายงานแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยนี้  

       
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
           (นายปรชีา  เจ๊ะแว) 
                                                                นักพฒันาชุมชนช านาญการ 
                                                   รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม 
 
ความเหน็ของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
............................................................................................... 
                                                 

     (ลงชื่อ)                                                                  
                            (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 
                      

ความเหน็ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
............................................................................................ 



 

   (ลงชื่อ)           
                                                                          (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที ่

                                         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 
 
 

 
 

 



แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

                การประเมนิการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขฯ  องค์การบรหิารส่วนต าบล  พเิทน 
ส าหรับงวด ตัง้แต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561 ได้
ด าเนินการจดัท ารายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ข้อ 8  ระบบการควบคุม
ภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ได้จัดให้มีข ึ้นตามที่
ก าหนดในพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561  มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที ่20 เมษายน 
2561 มาตรา 79 บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลภารกิจของ กอง
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในดา้นการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิล  ประสทิธภิาพ  ด้านการรายงานทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และไม่ใช่
การเงนิทีเ่ชื่อถอืได้ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทัง้ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึ่งรวมถงึ
ระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
    กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน ได้จัดวางระบบควบคุม
ภายใน  และตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิาร
สว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 2กจิกรรม คอื 

1. งานบริการสาธารณสขุ  พบความเสีย่ง  การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ เนื่องจาก การ 
แพร่กระจายของโรคตดิต่อโดยเฉพาะ โรคไขเ้ลอืดออก โรคหดั  เนื่องจากสภาพพืน้ที ่รวมถงึประชาชน
ไม่รู ้วธิกีารป้องกนัโรคอยา่งถูกวธิ ี

2. งานรกัษาความสะอาด  พบความเสีย่ง  ปัญหาขยะลน้เมอืงการจดัเกบ็ขยะไม่ทนักจิกรรม 
รกัษาความสะอาดและงานก าจดัขยะ เนื่องประชาชนในพืน้ทีย่งัไม่รูจ้กัการคดัแยกขยะเทา่ทีค่วร เช่น 
ขยะแหง้ ขยะเปียก ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย ฯลฯ  และน ้าเสยีโครงการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ 
 
              ทัง้นี้ ไดแ้นบแบบรายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)  มาพรอ้มนี้แลว้ 
 
        ........................................ 
                                                                                      นายปรชีา   เจ๊ะแว 
                               ต าแหน่ง  นักพฒันาชุมชนช านาญการ   รกัษาราชการ
แทน 
               ผูอ้ านวยการกองสาธาณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
                        วนัที ่  13   ตุลาคม   2561 
     



 
 
 



 แบบ   ปค.๔ 

ช่ือหน่วยงาน   กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อมองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนินงานส้ินสดุ วนัท่ี   30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  
     กจิกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดต่อทีร่ะบาดจากสตัวม์าสู่คนควบคุมโรค
พษิสุนัขบ้าและแมวและโรคระบาดมาใหม่ เช่น โรคหดั 
เป็นความเสีย่งทีม่อียู ่ ภายในต าบลพเิทน  
2. กิจกรรมการการควบคมุ 
    กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
    การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือปัญหา
โลกรอ้นเป็นกจิกรรมทีส่ามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น 
การก าจัดขยะมูลฝอย การบ ารุงรักษาธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม  ซึ่งในแผนพัฒนาของ อบต.พิเทนยังมี
ความเสี่ยงอยู่   กิจกรรมรกัษาความสะอาดและ
ป้องกนัโรค 
   -ซักซ้อมความเขา้ใจระหว่างหน่วยงานกบัประชาชน
ภายในต าบลพเิทน 
   -อบรมวางแผนการควบคุม ส ารวจสุนัขและแมวใน
พืน้ทีต่ าบลพเิทน 
   -เตรยีมประสาน อสม.,ผูน้ าชุมชน แต่ละหมู่บ้าน แล้ว
ด าเนินการเตรียมวัคซีนและวัสดุอุปกรณ์  ตามที่ได้
ส ารวจในแต่ละหมู่บ้าน  และกจิกรรมพ่นหมอกควนัใน
พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคไขเ้ลอืดออกในเขตพื้นที ่หมู่ที ่
1 ถงึ หมู่ที ่7 ของต าบลพเิทน 
3.  การประเมินความเส่ียง 
   เป็นงานที่ต้องรับผดิชอบเกี่ยวกับโรคระบาด เกิด
ความไม่เขา้ใจในการปฏบิตัิงานและการไม่ได้รบัความ
ร่วมมอืจากประชาชนในหมู่บา้น 
    เนื่องจากหมู่ที่ 7 อยู่ใกล้โรงงานไม้ยางพารา ยงัมี
การแอบปล่อยน ้ าเสยีสู่คูน ้ าแล้วล่วงล ้าเข้าไปในสวน
ยางพาราชาวบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง  

ผลการประเมินผล  พบว่า 
  การรายงานหลังเสร็จสิ้นโครงการของแต่ละ
หมู่บ้านในเขตต าบลพิเทน ได้รับวคัซีนครบถ้วน 
ทัง้ที่ได้รบัจาก อบต.พิเทน และไปรับบริการเอง
ตามสถานที่ให้บริการของเอกชนอย่างทัว่ถงึ มี 2 
กจิกรรมดงันี้ 
 
 

1.  งานบรกิารสาธารณสขุ  กจิกรรมโครงการ 
ป้องกนัและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคตดิต่อ
ภายในหมู่บ้าน เช่นโรคไขเ้ลอืดออก  กจิกรรมลด
ภาวะโลกร้อน  โครงการ Big cleaning day ตามที่
สถานทีส่าธารณะ หรอืสถานทีป่ระกอบศาสนกจิ ใน
เขตต าบลพเิทน 

2. งานรักษาความสะอาด  กิจกรรมรักษา
ความ 

สะอาดและงานก าจัดขยะและน ้ าเสีย  ขุดลอกคู 
คลองใหน้ ้าไหลสะดวก ป้องกนัน ้าท่วมฉับพลนัใน
ฤดูฝน 
     3.   บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมโรค
พษิสนุัขบา้ภายในเขตต าบลพเิทน 
 



    จ านวนขยะมปีรมิาณมากขึน้ และประชาชนไม่มกีาร
คดัแยกขยะก่อนทิ้งท าให้มีปรมิาณมาก ยงัคงมีความ
เสีย่งท า- 

แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

ให้ปริมาณขยะมากขึ้น  ยงัมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ทาง 
หรือไม่ทื้งลงในถังขยะที่เตรียมไว้ หรือตามที่ถนน ที่
สาธารณะ 
    การก าจัดขยะโดยไม่ถูกหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิด
มลพษิทางอากาศ  
 
 กิจกรรมการควบคมุ 
   - รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและให้เห็น
ประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อม  และไม่ทิ้งขยะ
ตามทีส่าธารณะ  
    -ควบคุมการปฏบิตังิานเรื่องการขออนุญาตประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
   -มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายใน
หมู่บา้น 
   แจกแผ่นผบัเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดเก็บและการ
ก าจดัขยะมูลฝอย เพื่อลดภาวะโลกรอ้น 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร   
     จดัท าหนังสอืซักซ้อมความเขา้ใจระหว่างหน่วยกับ
ชุมชน รายงานการประชุมวางแผนก่อนเริม่โครงการ  
ประสานงานกบั ผูน้ าชุมชน และ อสม. ภายในหมู่บ้าน
แต่ละหมู่  หรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
    ได้น าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ทัง้ระบบ
อนิเตอร์เน็ต  โทรศัพท์ การปรบัปรุงค าสัง่  การติดต่อ
ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก เป็นเครื่องมอืช่วย
ในการบรหิารความเสีย่ง 
5.  การติดตามประเมินผล  
    1. วธิกีารตดิตามประเมนิผล  ใช้วธิกีารตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
    2.  วิธีการติดตามประเมินผล  ก าหนดโดยการ
วเิคราะหค์วามเหมาะสมของกจิกรรมการควบคุมความ

 
 
    
  
 
 
    -กจิกรรมการควบคุมทีเ่หมาะสม  เพยีงพอและ
มปีระสทิธผิล 

 
 
 
 
 
 

   
    - ขอ้มูลสารสนเทศและการตดิต่อสือ่สารมคีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่อเจา้หน้าทีใ่นการ
ปฏบิตังิาน 

 
 
 
 
 
 

 
     -การตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของ
กองสาธารณสุขฯ ปฏบิัตติามแนวทางการติดตาม
ประเมนิผบการควบคุมภายในซึ่งก าหนดในเอกสาร
ค าแนะน าการจดัท ารายงานตามระเบยีบ ขอ้ 6 ถอื
วา่มคีวามเหมาะสม 
         



เสีย่ง 
   3.  การก าหนดวธิีการติดตามประเมินผลในกรณีมี
องค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร  โดยการ
ใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ 
 
 

 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ได้ก าหนดโครงสร้างการควบคุม
ภายในครบทัง้ 5 องคป์ระกอบของการควบคุมภายในและเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงาน
ของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8  มีการควบคุมทีเ่พียงพอมีประสทิธภิาพและประสทิธิผลเท่าทีค่วร  ซึ่งยงัมี
บางส่วนทีย่งัมจีุดอ่อนทีต่้องปรบัปรุงการควบคุมภายใน มีกจิกรรม 3  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบรหิาร
ความเสีย่งดงันี้ 

1. งานบรกิารสาธารณสุข  กจิกรรมโครงการการป้องกนัและช่วยเหลอืประชาชนในเรื่องของ
โรคตดิต่อภายในหมู่บ้านนัน้ ๆ ยงัด าเนินการได้ไม่ดเีทา่ทีค่วร เนื่องจากขาดบุคลากรสงักดั
กองสาธารณสขุทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้นของงานด้านสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
รวมทัง้การจดัตราขอ้บัญญัตทิี่เกี่ยวกับพระราชบญัญัตสิาธารณสุข อย่างเช่น อัตราก าลัง
ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ  และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน มเีพียงบุคลากรที่ท า
หน้าที่ร ักษาราชการแทนเท่านัน้ ท าให้การบริหารงานภายในกองสาธารณสุขฯ ยังไม่
คล่องตวัเท่าทีค่วร การทีค่นคนเดยีวปฏบิตัิหน้าทีห่ลายต าแหน่งอาจก่อใหเ้กดิความเสีย่ง
ภายในกองสาธารณสุขฯ ได้ อกีทัง้ยงัท าใหก้ารบรหิารงานภายในกองสาธารณสุขฯ อาจจะ
ขาดมติใิดมติหินึ่ง หรอืบรหิารงานไดไ้ม่ครอบคลุมภารกจิภายในกองสาธารณสขุฯ  

2. งานบรกิารสาธารณสขุ  กจิกรรมการลดภาวะโลกรอ้น  

3. งานรกัษาความสะอาด  กจิกรรมรกัษาความสะอาดและงานก าจดัขยะและน ้าเสยี 
 
 
 
 

         ช่ือผู้รายงาน 
   (นายปรชีา   เจ๊ะแว) 

              ต าแหน่ง   นักพฒันาชุมชนช านาญการ 
 รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและ

สิง่แวดลอ้ม  
       วนัท่ี  13  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561 

 



 

 

 

 

 

แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๕. การติดตามประเมินผล 
- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน 
เพื่อท าการตรวจสอบการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผูป้ฏิบติัและหวัหนา้กองคลงั เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 
- ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน แต่ละ 
กิจกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 
 

         
        จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายงัมี 
จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน กิจกรรม 
จดัซ้ือ/จดัจา้ง กิจกรรมการจดัเกบ็รายไดเ้น่ืองจากเป็น
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในหรือ
เจา้หนา้ท่ี ของกองคลงัดงันั้น จึงจะตอ้งติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

สรุปผลการประเมนิ 

           จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อวา่การควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพิ
เทนส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่๑ เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถงึวนัที ่๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕61 ผลการ
ประเมนิตามแบบ ปค. 4 ของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทนมกีารประเมนิองคป์ระกอบการ
ควบคุมภายในครบทัง้ ๕ องคป์ระกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มี
การควบคุมทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลตามสมควร แต่ยงัมจีุดอ่อนทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรุง ดงันี้ 
         ๑.๑) กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัช ีการรบัและเบกิจ่ายเงนิ พบวา่ยงัมคีวามเสีย่งทีม่ ี
นัยส าคญัคอื มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิ แต่เอกสารไม่ครบถว้นโดยไม่ผา่นการตรวจสอบก่อน 
       ๑.๒) กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ การด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง พบวา่ ในระหวา่งปี
ยงัไม่มขีา้ราชการผูร้บัผดิชอบต าแหน่งเจา้หน้าทีพ่สัดุโดยตรง , มกีารเร่งรดัการจดัซื้อจดัจา้งและปรมิาณ
งานมากท า 
ใหเ้กดิอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
        ๑.๓) กจิกรรมดา้นงานจดัเกบ็รายได ้พบวา่ มลีูกหนี้ภาษคีา้งช าระการบนัทกึบญัชแีละการท า
ทะเบยีนคุมลูกหนี้ไมค่รบถว้น 



       
 
 
  ชื่อผูร้ายงาน    
 
                                                           (นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ์) 
                                               ต าแหน่ง        ผูอ้ านวยการกองคลงั 
                                                         วนัที ่  12  ตุลาคม  2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

กองสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตามกฏหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสียง การควบคมุภายในท่ี
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุ
ภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมี
อยู่ 

การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

งานบริการสาธารณสขุ 
กิจกรรมโครงการป้องกนั
และช่วยเหลือประชาชนจาก
ภยัโรคติดต่อ 
1.เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เกีย่วกบัการบรหิารงานดา้น
สาธารณสขุ การควบคุมโรค
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
2.เพื่อสง่เสรมิและสรา้งความรู้
ความเขา้ใจในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
3.เพื่อใหก้ารรกัษาความสะอาด
และการก าจดัขยะและน ้าเสยีให้

-  จ านวน
งบประมาณไม่
เพยีงพอ 
ผูป้ฏบิตังิาน/
ผูร้บัผดิชอบไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจ
ในงานทีป่ฏบิตั ิ
(ไม่มผีอ.กองา
ธารณสขุ และจ
พง.สาธารณสขุ
ชุมชน)  
-  ขาดการ
ประสานงานกบั
องคก์รชุมชนและ
หน่วยงาน

- เพิม่กจิกรรมตาม
โครงการในแผนพฒันา
และรณรงค ์
- ประสานขอความ
ร่วมมอืสรา้ง
ความสมัพนัธ ์
- จดัใหม้กีาร
ประชาสมัพนัธท์กุ
รูปแบบ ใหค้รอบคลมุ
ทุกมติ ิทุกภารกจิของ
งานดา้นสาธารณสขุฯ 
-จดัท าขอ้บญัญตัติาม
พรบ.สาธารณสขุฯ ตาม
อ านาจหน้าที่ของอบต.
และตามกฎหมาย 

1.ไมม่เีจา้หน้าที่
ในกอง
สาธารณสขุฯ 
ที่มีความรู้
ความสามารถ
เฉพาะทางเช่น ผอ.
กองสาธารณสขุฯ 
และ เจ้าพนักงาน
สาธารณสขุชมุชน 

-  จ านวน
งบประมาณไม่
เพยีงพอ 
ผูป้ฏบิตังิาน/
ผูร้บัผดิชอบไม่มี
ความรูค้วามเขา้ใจ
ในงานทีป่ฏบิตั ิ
-  ขาดการ
ประสานงานกบั
องคก์รชุมชนและ
หน่วยงานภายนอก
ขาดความร่วมมอื
จากประชาชน ใน
การเฝ้าระวงัโรค 
เช่น ไขเ้ลอืดออก 

1.สรรหาเจา้หน้าที่
ใหเ้ขา้มาท างาน
ดา้นน้ีโดยตรง  
 

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 



เป็นตามระเบยีบ กฎหมาย 
หนังสอืสัง่การต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 

ภายนอกขาด
ความร่วมมอืจาก
ประชาชน ในการ
เฝ้าระวงัโรค เช่น 
ไขเ้ลอืดออก 

ระเบยีบฯ หนังสอืส ัง่การ
ที่เกี่ยวขอ้ง  

 

แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตาม

กฏหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสียง การควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมี
อยู่ 

การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

งานบริการ
สาธารณสขุ 
กิจกรรมงานก าจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิง

- รถจดัเกบ็ขยะมคีนั
เดยีวไม่เพยีงพอ 
- ขาดบุคลากรใน
กองสาธารณสขุฯ 

- ควรซ่อมบ ารุงและ
ดูแลรกัษาให้
สม ่าเสมอจดัหา
รถบรรทกุขยะเพิม่ 

1.ไมม่เีจา้หน้าที่ใน
กองสาธารณสขุฯ 
 

- รถจดัเกบ็ขยะมคีนั
เดยีวไม่เพยีงพอ 
- ขาดบุคลากรใน
กองสาธารณสขุฯ 

1.สรรหาเจา้หน้าที่ให้
เขา้มาท างานดา้นน้ี
โดยตรง  
 

กองสาธารณสขุและ
สิ่งแวดล้อม 



ปฏิกลู 
1.ใหก้ารด าเนินการ
จดัเกบ็ขยะเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. จดัหาบุคลากรให้
สมดุลกบังาน 
 

- สรรหาบุคลากร
เพิม่ 

 
ชื่อผูร้ายงาน   นายปรชีา  เจ๊ะแว 

ต าแหน่ง  นักพฒันาชุมชนช านาญการ 
รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

วนัที ่  13   ตุลาคม   2561 


	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
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