
-๓- 
แบบ ปค.๔ 

ช่ือสวนงานยอย สํานักงานปลัด 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๑.สภาพแวดลอมการควบคมุ 
    ๑.๑ สภาพแวดลอมภายใน  
    สํานักงานปลัดไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอ
การควบคุม โดยวิเคราะหจากการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด ดังน้ี 
         ๑) นโยบายของผูบริหาร อบต.ไรโคก 
๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มุงมั่นท่ีจะยกระดับดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการคาการลงทุนและการเกษตร และ
สงเสริมใหไดมาตรฐานและตอบสนอง ความตองการของประชาชนอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจน      ความสะดวก ความปลอดภัย โดยมี
แนวทาง ดังน้ี 
  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึง
ท้ังตําบล 
  ๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเช่ือมระหวาง
หมูบาน    โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถ
ใชประโยชนไดตลอดป เชน ดําเนินการปรับปรุงถนน  ท่ีไดรับการถาย
โอนจากหนวยงานตางๆ และถนนท่ีเช่ือมตอระหวางหมูบานหรือมี
ลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการใหเปน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดให
มีสภาพดี ข้ึน  สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญ จรไปมา             
การขนสงสินคาใหมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ซึ่งเปนการกระจาย
ความเจริญ     ไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงนํ้า และชลประทาน โดย
เพ่ิมแหลงนํ้าเพ่ือใชในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใชในดานการเกษตร
ใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 
  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตนํ้าประปา และระบบผลิต
นํ้าประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให
ประชาชนไดมีนํ้าประปาใชในการอุปโภค-บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตรา
คานํ้าประปาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการ
บริหารกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
  ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมสนับสนุนและ

 
สํานักงานปลัด ไดวิเคราะหประเมินผลตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561            ในมาตรา 79 ในองคประกอบ
การควบคุมภายใน สภาพแวดลอมภายใน นโยบายของผูบริหาร อบต.ไร
โคก  
ผลการประเมินพบวา ผูบริหารไดแถลงนโยบายการบริหาร   ตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ๖ ดาน คือ 
  ๑.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๒.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
  ๓.นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 
  ๔.นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
นันทนาการและสาธารณสุข 
  ๕.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๖.นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  ซึ่งเปนนโยบายท่ีครอบคลุมอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีสามารถพึงกระทํา และสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนได  โดยบรรจุ ไว ในแผนพัฒนาสามป  และขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย เมื่อสิ้นปงบประมาณนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจะรายงานผลการดําเนินงาน       ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอ
ประธานสภา อบต. 
 



ผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดลดรายจายใหกับประชาชนทุกระดบั 
โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนใน
ระดับฐานรากของตําบลโดยมีแนวทาง ดังน้ี 
  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสราง
ระบบเศรษฐกิจท่ีดี มั่นคง สงเสริมการคา จัดใหมีศูนยกลางการจําหนาย
สินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือ
อุตสาหกรรมขนาดยอม  
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก
และเกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอ
สงน้ําสําหรับการเกษตรการทํานา 
         ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ        
พระเจาอยูหัว ใน ๓ ขั้นตอน คือ 
       ขั้นตอนที่ ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 
       ขั้นตอนที่ ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 
       ขั้นตอนที่  ๓  เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดาน
การตลาดเนนดานการสงออกและนําเขา 
  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชให เกิด
ประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น 
  ๒.๕ จัดต้ังและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 
  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ เพื่อยกระดับความรูฝมือและภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลิตภัณฑและสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย  
๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเที่ยว 
  ตําบลไรโคกมีสถานที่ทองเที่ยวมากมายทั้ งสถานที่ทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร ดังนั้น  จึงมีความจําเปนในดานการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ขาพเจาจึงมีนโยบายที่สนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 
เพื่อเพิ่มและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเปนการสรางอาชีพและ
รายไดใหกับราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ดังนี้ 
  ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยว ใหมีความ
สะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว รวมทั้งการปลูกไม
ดอกไมประดับและสรางพื้นที่สีเขียว 
  ๓.๒ สนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ นําการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
การทองเที่ยวเชิงนิ เวศนการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้ งการทองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรม โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการทองเที่ยวมากขึ้น 
  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเที่ยวครอบคลุมทั้งตําบล และพื้นที่
ที่ตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและประชาสัมพันธใหทั่วถึง 
  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพัก
รับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับ

 
 
 



นักทองเที่ยวจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 ๔. นโยบายดานสงเสริมดานสังคม การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ 
และสาธารณสุข 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนไดรับ
โอกาสเทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไว 
สรางงานและสรางรายได โดยยึดหลักการศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน 
ดังนี้ 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล                        
โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาพรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ     
ชาวตําบลไรโคกใหดีขึ้นในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 
  ๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ของตําบลไรโคก เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวาย
สลากภัต ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการทําบุญลานตากขาว ฯลฯ เปนตน 
             ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัด       
ยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนามกีฬา ที่ไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬา         
ในระดับหมูบานและตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถใชประโยชนและทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน 
             ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน     
ใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงรายไดของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและ
เยาวชนไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ จะส งเสริมสนับสนุนและอนุ รักษ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 
     ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และ
ประชาชนทั่วไป 
     ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแก
โรงเรียนในเขตพื้นที ่
             ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเกี่ยวกับ
โรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
     ๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในตําบลไรโคก 
     ๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคก มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
สงเสริมใหมีการออกกําลังกายในเขตตําบลไรโคก โดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเคร่ือง
ออกกําลังกาย พรอมเคร่ืองเลนเด็ก 
             ๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและ
ชมรมกีฬาชนิดตางๆ   
             ๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ 
ในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา  

 
 
 



             ๔.๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมี
มาตรฐานที่สูงขึ้น 
             ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งใน
ระบบ  นอกระบบตามอัธยาศัย และดําเนินงานเร่ืองการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ 
๓ – ๕ ป ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนาวิชาการสูมาตรฐาน 
 

 
-๖- 

แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใชในการสืบคน
ขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 
             ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก
เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธี
และการออกกําลังกายอยางทั่วถึง 
              ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสราง
วินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
      ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู  มุงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 
              ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน 
การรวมกลุมของสังคมองคกรชุมชน เพื่อแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขาย
การพัฒนาสังคม 
              ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมทั้ง
จัดสวัสดิการที่จําเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
      ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคลองกับทิศทางของการ
สรางสุขภาวะแบบองครวมและสรางสังคมอยูดีมีสุข 
      ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชน      
ทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา ผูพิการ  ผูดอยโอกาส 
      ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุข
ภาวะภาคประชาชนโดยผาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 
  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของ
โรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกต้ังแตอยูในครรภ เพื่อใหทารก     
มีการพฒันาการทางสมอง และมีการเจริญเติบโตทางรางกาย 
  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ 
สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิและองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉิน
ผูปวยไดอยางทันทวงที 
๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีนโยบายในการฟนฟูสภาพและการ
ปองกันการเส่ือมโทรม หรือสูญส้ินไปของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
  ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม โดยการรณรงคให
ประชาชนชาวตําบลไรโคก เห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการ
กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ใหดีอยางตอเนื่อง 
  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และส่ิงแวดลอมของ
ทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพที่สวยงาม 

 
 
 



  ๕.๔ บริการและจัดการส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมี
การปลูกปาชุมชน และการบริหารจัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชน
ใหแกประชาชน 
  ๕.๕  สงเสริม  สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคาร
สาธารณประโยชนตลอดจนโครงการหนาบานหนามอง 

 
 

-๗- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 
  องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จะสงเสริมใหคนดีเขามาปกครอง
บานเมือง และบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงมุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก ดังนั้น
จึงมีแนวนโยบาย ดังนี้ 
  ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนน    
ใหประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน 
โดยการ “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับผลประโยชน เพื่อประชาชนชาว
ตําบลไร โคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
  ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานอื่นๆ ทุกแหงในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหาย
รายแรงตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 
  ๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพื่อเปน
การสรางภาพพจน สถาบันองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับและ
ใหความเชื่อถือ 
  ๖.๔ ปรับเปล่ียนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงาน
บุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองมากขึ้น โดยใหประชาชนเสนอแนะ       
และแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
  ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ที่ปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน และเปนที่ยอมรับ 
  ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ผูนําชุมชน  กรรมการหมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง 
ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางานเพิ่มแนวคิดในการพัฒนา
ตําบลไรโคกเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
  ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษา
วินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
  ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และ
พัฒนา/ปรับปรุงอาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.) ใหไดมาตรฐานระดับตําบล 
เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรม
ตางๆ ของตําบล 
  ๖.๑๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของ
พนักงานและเจาหนาที่ 
  ๖.๑๑ พัฒนา/ป รับป รุง ระบบหอกระจายข าวของตําบล ให มี

 
 
 



ประสิทธิภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตําบล เพื่อใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร 
และการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและทันตอเหตุการณ 
  ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝาย        
พลเรือน (อปพร.) ทั้ งดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และความ รู
ความสามารถในการปองกันสาธารณภัย 

 
 

-๘- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
  ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงาน
ระหวางหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนทั้งภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความ
รัก ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 
  ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสาร
เผยแพรกิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 
  ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาล
ที่มีหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมที่ ดีมี
มาตรฐาน ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การสรางกระบวนการเรียนรูและการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถิ่น  ขาราชการ
และพนักงาน พรอมทั้งสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมี
มาตรฐานเพื่อรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและ
การเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบ
สภาทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่นควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย      
ของชุมชนและภาคประชาคม 
  ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา  ติดตาม 
ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 
  ๖.๑๘  ประสานเพื่อกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานทั้งภาครัฐ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอบานลาดและพื้นที่อื่นๆ สวนราชการ       
ที่เกี่ยวของภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

          ๒) มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก 
                 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก สําหรับพนักงานสวนตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก พนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร         
สวนตําบลไรโคกทุกคน มีหนาที่ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการ        
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ 
ดังนี ้
                    ๑.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย         
ทรงเปนประมุข 
                    ๒.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                    ๓.การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
                    ๔.การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 
และไมมีผลประโยชนทับซอน 
                    ๕.การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
                    ๖.การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและ    
ไมเลือกปฏิบัติ 
                    ๗.การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและ    
ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
                    ๘.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํ านั กงานป ลัด  ได วิ เคราะห ประเมินผลตามหลักเกณ ฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ค วบ คุ ม ภ าย ใน สํ าห รั บ ห น ว ย งาน ขอ งรั ฐ  พ .ศ .2 5 6 1              
ในมาตรา 79 ในองคประกอบการควบคุมภายใน สภาพแวดลอม
ภายใน มาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก  
ผลการประเมินพบวา  องคการบริหารสวนตํ าบลไร โคก           
ไดดําเนินการประกาศมาตรฐานจริยธรรม เพ่ือใชเปนคานิยมหลัก
สําหรับพนักงานสวนตําบลไรโคก และมีการทบทวนมาตรฐาน
จริยธรรม และปรับปรุงใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล มีการประกาศเจตนารมณคุณธรรม 
จริยธรรมกับสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก และมีการจัด
อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหกับผูบริหาร พนักงานและพนักงาน
จาง เปนประจําทุกป 



และตรวจสอบได 
                    ๙.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
                    ๑๐.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอม      
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
 

-๙- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
       ๓) โครงสรางสวนราชการสํานักงานปลัด 
                 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลไรโคก แบงโครงสราง        
สวนราชการ ดังนี้ 
 
                 -หัวหนาสํานักปลัด 
 
 
                 -บุคลากรชํานาญการ 
                 -เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                 -นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
                 -เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
                 -ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
                 -พนักงานขับรถยนต 
                 -พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
                 -คนงานทั่วไป 
                 -นักการภารโรง 
 
 

       ๔) ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
                 บุคลากรของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และความสามารถดังนี ้
                 ๑.หัวหนาสํานักปลัด คุณวุฒิ ปริญญาโท 
                    (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) 
                 ๒.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ คุณวุฒิ ปริญญาโท 
                    (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 
                 ๓.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ คุณวุฒิ ปริญญาตรี 
                    (รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต) 
                 ๔.นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ คุณวุฒิ ปริญญาโท  
                    (รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต) 
                 ๕.เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ปวส. 
                 ๖.ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คุณวุฒิ ปวส. 
                 ๗.พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา คุณวุฒิ ม.ปลาย  
                 ๘.พนักงานขับรถยนต คุณวุฒิ ปวส. 
                 ๙.คนงานทั่วไป คุณวุฒิ ม.ปลาย 
                 ๑๐.นักการภารโรง คุณวุฒิ ปวส. 
                 ๑๑.คนงานทั่วไป คุณวุฒิ ประถมศึกษา 

สํานักงานปลัด  ไดวิ เคราะหประเมินผลตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบ คุมภ าย ในสํ าห รับหน วยงานของรั ฐ  พ .ศ .2 5 6 1            
ใน ม าต ร า  7 9  ใน อ งค ป ระก อ บ ก ารค ว บ คุ ม ภ าย ใน 
สภาพแวดลอมภายใน โครงสรางสวนราชการสํานักงานปลัด  
ผลการประเมินพบวา สํานักงานปลัด ไดดําเนินการแบง
โครงสรางสวนราชการ ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล    
ไรโคก และมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป หรือในกรณีท่ีมี
การเปลี่ยนถายบุคลากรของสํานักงานปลัด   
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานปลัด  ไดวิ เคราะหประเมินผลตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบ คุมภ าย ในสํ าห รับหน วยงานของรั ฐ  พ .ศ .2 5 6 1            
ใน ม าต ร า  7 9  ใน อ งค ป ระก อ บ ก ารค ว บ คุ ม ภ าย ใน 
สภาพแวดลอมภายใน ความรู ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากร  
ผลการประเมินพบวา สํานักงานปลัด ประกอบดวยบุคลากร   
ท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถ ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี
จน ถึงระดับปริญญาโท ท่ีสามารถปฏิบั ติ งาน ไดอย างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามความสามารถของตน โดยมีการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน และมีการสงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาความรู ทักษะ ประสบการณและความสามารถอยาง



 
 
 
 
 
 

ตอเนื่อง   
 

 
-๑๐- 

แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด 

                  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดมีคําส่ังแบงงาน
ตามโครงสรางสวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
วาที่รอยตรีภาคภูมิ  เอ่ียมเพชร ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (อํานวยการทองถ่ิน
ระดับตน) ตําแหนงเลขที่ 38-3-01-2101-001 
   ปฏิบัติงานในฐานะ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนหัวหนา
ผูรับผิดชอบพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนของสํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด มีงานใน
หนาที่ความรับผิดชอบในการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน 
เสนอแนะ ใหคําปรึกษาและดําเนินการปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ ประกอบดวย ๑๙ งาน คือ 
   ๑. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการงานตางๆ 
หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิติการ งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน 
งานนโยบายและแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว งานรักษาความสงบ
เรียบรอย งานจัดระบบการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 
งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเร่ือง
และเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเร่ืองเสนอที่ประชุม งานทํารายงานการ
ประชุมและงานอื่นๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตางๆ งานติดตามผลงาน 
ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวน
ราชการที่สังกัด  
   ๒. ในฐานะหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณา
วางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่ รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย ส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ             
ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงาน ในหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงาน
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดในองคการบริหาร
สวนตําบลโดยเฉพาะ  
   ๓. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหาร
ทั่วไป งานอํานวยการ งานพิธีการ งานธุรการ  
   ๔. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานกิจการ
สภา อบต. 
   ๕. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานนโยบาย
และแผน งานวิชาการ งานระเบียบ ขอบัญญัติงบประมาณ  
   ๖. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล งานการเจาหนาที่ งานดําเนินการทางวินัย 
   ๗. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานกูภัย งานชวยเหลือฟนฟู งานรองเรียนรองทุกข  

สํานักงานปลัด  ไดวิ เคราะหประเมินผลตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบ คุมภ าย ในสํ าห รับหน วยงานของรั ฐ  พ .ศ .2 5 6 1            
ใน ม าต ร า  7 9  ใน อ งค ป ระก อ บ ก ารค ว บ คุ ม ภ าย ใน 
สภาพแวดลอมภายใน คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด  
ผลการประเมินพบวา สํานักงานปลัดไดมีการแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน โดยกําหนดตามตําแหนงหนาท่ีและ
ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบ ใหเปนปจจุบันทุกป หรือในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนถายบุคลากรของสํานักงานปลัด   
 
 



   ๘. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กฎหมายและคดี งานขอบัญญัติตําบล   
   ๙. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห 
   ๑๐. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สงเสริมการทองเที่ยว 

 
-๑๑- 

แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

   ๑๑. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สงเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข 
   ๑๒. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
อนามัยและส่ิงแวดลอม 
   ๑๓. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตร 
   ๑๔. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
สงเสริมปศุสัตว 
   ๑๕. รับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหาร
การศึกษา 
   ๑๖. ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
   ๑๗. ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร เชน การฝกอบรม 
การประชุม/สัมมนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไรโคก 
   ๑๘. ควบคุม กํากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพาณิชย  
   ๑๙. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

นางธาวินี  ชาววงศจันทร ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที่ 38-3-01-3102-001 
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ บุคลากร โดยมีงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 7 
งาน ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงาน
บริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร งาน
เลือกต้ังและทะเบียนขอมูล งานทะเบียนและบัตร งานประสานการประชุมผูบริหาร
และควบคุมการบันทึกการประชุมตางๆ ควบคุมการรายงานตามระยะเวลา         
ใหเปนปจจุบัน ฯลฯ   
   ๒. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจการสภา เกี่ยวกับงานกิจการสภา อบต. งาน
ประสานงาน งานธุรการ งานสารบรรณ ของกิจการสภา งานจัดการประชุมสภาฯ 
และจัดทํารายงานการประชุมสภาฯ ฯลฯ  
   ๓. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบุคลากร เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดําเนินการออกคําส่ังเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ังและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดตอประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ งานรักษาสิทธิ
และสวัสดิการ งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ งานบําเหน็จ บํานาญ งานฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติ  จัดทําทะเบียนคุมการลาพักผอนประจําป และ
การลาอื่นๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภา 

 
 
 



อบต. ฯลฯ 
   ๔. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะหปญหาในการสรรหาและพัฒนา
บุคลากร รวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการเร่ืองขออนุมัติ
เกี่ยวกับงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ  
   ๕. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการดําเนินเร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงิน
ทดแทน จัดทํา แกไข เปล่ียนแปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือนขององคการบริหารสวน
ตําบล ฯลฯ  

-๑๒-  
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

   ๖. ใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
   ๗. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

สิบเอกจิรุตถ  ปนคง ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที่ 38-3-01-3103-001 
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
   ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน โดยมี
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ ๑๔ งาน ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนโยบายและแผน เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน 
งานจัดทํ าแผนชุมชน  งานวิชาการ งานงบประมาณ  งานขอมูลและการ
ประชาสัมพันธ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร งานจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาตําบลประจําปตางๆ งานจัดทําขอบัญญั ติ
งบประมาณรายจาย งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุน ฯลฯ  
   ๒. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับงาน
อํานวยการ งานปองกัน งานชวยเหลือฟนฟู งานกูภัย งานรักษาความสงบเรียบรอย 
งานปองกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย ทางการจราจร งานกิจการอาสาสมัครปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ฯลฯ  
   ๓. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกฎหมายและคดี เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี 
งานรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ งานขอบัญญัติตําบลและระเบียบ งานการ
ดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานนิติการ ฯลฯ   
   ๔. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานควบคุมภายใน เกี่ยวกับงานวางระบบควบคุม
ภายใน การพัฒนา ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานตามระบบควบคุม
ภายใน ฯลฯ 
   ๕. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติราชการ งานจุดบริการ
ประชาชน ฯลฯ 
   ๖. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานผลประโยชนตอบแทนอื่น ฯลฯ  
   ๗. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเลือกต้ังและทะเบียนขอมูล ฯลฯ  
   ๘. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ ของ อบต. งานจัดทํา
เอกสารขาว วารสารประชาสัมพันธ วารสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ 
   ๙. รับผิดชอบงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ที่เกี่ยวของกับงานวิเคราะห
นโยบายและแผน 
   ๑๐. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประสานภารกิจถายโอน ฯลฯ 
   ๑๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงเสริมการทองเท่ียว เกี่ยวกับการจัดทํา
ฐานขอมูลแหลงทองเที่ยว การใหความรู การประชาสัมพันธ การสงเสริม การพัฒนา 
ปรับปรุง และฟนฟูแหลงทองเที่ยว ฯลฯ 
   ๑๒. รับผิดชอบการจัดงานพิธกีารตางๆ ของ อบต. ฯลฯ 
   ๑๓. รับผิดชอบงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ฯลฯ 

 
 
 



   ๑๔. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา  
    
 

 
 
 

-๑๓-  
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

   4. นายรัตนะ  พรายแกว ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที่  38-3-01-3801-001   
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ นักพัฒนาชุมชน โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ๑๑ งาน ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร เกี่ยวกับงานสงเสริมการเกษตร 
งานประสานงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ 
   ๒. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขอมูลพื้นฐานชุมชน งานประสานงานชุมชน         
งานขอมูล จปฐ  และ กชช ๒ ค งานขอมูลพื้นฐานครัวเรือน หมูบาน และตําบล 
จัดทําแผนงานดําเนินการ จัดทําหลักสูตรตําบล และสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของ
ประชาชนประเภทตางๆ ในการพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
  ๓. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม          
งานพัฒนาชุมชน  งานจัดระเบียบชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ งานสังคม
สงเคราะห งานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี งานกองทุนสวัสดิการชุมชน งานสงเคราะห
มารดาและเด็ก การจายเบี้ยยังชีพ การเยี่ยมเยียนผูรับเบี้ยยังชีพ ฯลฯ   
   ๔. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอนามัยและส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับงานอนามัยทั่วไป 
และงานสงเสริม ปองกัน อนุรักษ และฟนฟูส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
๕. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับงาน
สุขาภิบาลทั่วไป งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ งานอนามัยชุมชน 
งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ งานการเฝา
ระวัง งานโรคติดตอและสัตวนําโรค งานควบคุมและปองกันโรคเอดส งานเกี่ยวกับ
การฆาสัตว งานสงเสริมการออกกําลังกาย งานสงเสริมสุขภาพ งานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานบําบัดฟนฟู 
งานเสริมสรางความเขมแข็ง ฯลฯ  
   ๖. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงเสริมปศุสัตว เกี่ยวกับการเพาะเล้ียง ขยายพันธุ 
ปรับปรุงพันธุ รวมถึงงานอื่นที่เกี่ยวของกับงานปศุสัตว ฯลฯ 
   ๗. รับผิดชอบการใหคําแนะนําและฝกอบรมประชาชนในทองถิ่นตามวิธีการและ
หลักการพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
   ๘. รับผิดชอบงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
สงเสริมใหประชาชนมีความสนใจ ความเขาใจและความคิดริเร่ิมในการพัฒนาชุมชน
ในทองถิ่น ฯลฯ 
    ๙. รับผิดชอบงานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมอาชีพ ที่เกี่ยวของ
กับงานพัฒนาชุมชน งานกอต้ังรวมกลุมอาชีพ งานสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
และงานอุตสาหกรรมครัวเรือน งานประสานงานเครือขายและหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ 
   ๑๐. ชวยเหลือการปฏิบัติงานของสวนโยธา ไดงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณ
ราคา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ  
   ๑๑. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

-๑๔-  
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

   5. นางนิทรา  พรประสาท ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

ตําแหนงเลขที่ 38-3-01-4101--001 
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ เจาพนักงานธุรการ โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานจัดทํารายงาน การประชุมและประสานการประชุมผูบริหารและพนักงาน และ
เปนผูชวยในงานบริหารทั่วไป ฯลฯ  
   ๒. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ คําส่ัง ประกาศ ตางๆ ควบคุมสมุดทะเบียนหนังสือสง 
หนังสือรับ บันทึกขอความ คําส่ัง ประกาศ ตางๆ ของ อบต. ฯลฯ  
   ๓. งานรับ, สง, โตตอบหนังสือภายใน – ภายนอก ของสํานักงานปลัด ฯลฯ 
   4. รับผิดชอบงานตรวจสอบการรายงานตามหนังสือส่ังการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ระยะเวลา และรวบรวมสรุปผลรายงานใหหัวหนาสํานักปลัด ปลัดและนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทราบทุกเดือน ฯลฯ 
   5. รับผิดชอบงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ และมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชนหรือผูขอขอมูล จัดทําทะเบียนคุมการขอและใชขอมูล ใบคํารอง 
แบบฟอรม ตัวอยางการกรอกคํารอง แบบฟอรมตาง ๆ ในศูนยขอมูลขาวสารฯ ฯลฯ 
  6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
6. นางสอน  ขาวสนิท ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (พนักงานจางภารกิจ) 
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  เปนผูชวยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนและบุคลากร โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานจัดทํารายงาน การประชุมและประสานการประชุมผูบริหารและพนักงาน และ
เปนผูชวยในงานบริหารทั่วไป ฯลฯ  
  ๒. รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ คําส่ัง ประกาศ ตาง ๆ ควบคุมสมุดทะเบียนหนังสือสง 
หนังสือรับ บันทึกขอความ คําส่ัง ประกาศ ตางๆ ของ อบต. ฯลฯ  
  ๓. งานรับ, สง, โตตอบหนังสือภายใน – ภายนอก ของสํานักงานปลัด ฯลฯ 
   ๔. มีหนาที่ในการบริการถายเอกสาร บริการนํ้าด่ืม กาแฟและบริการอื่นๆ แก
ประชาชนที่มาติดตอราชการ ฯลฯ 
   ๕. รับผิดชอบงานตรวจสอบการรายงานตามหนังสือส่ังการตาง ๆ ใหเปนไปตาม
ระยะเวลา และรวบรวมสรุปผลรายงานใหปลัดและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบทุกเดือน ฯลฯ 
   ๖. รับผิดชอบงานศูนยขอมูลขาวสารของราชการ ดําเนินการใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารฯ และมาตรฐานการปฏิบัติราชการ อํานวยความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชนหรือผูขอขอมูล จัดทําทะเบียนคุมการขอและใชขอมูล ใบคํารอง 
แบบฟอรม ตัวอยางการกรอกคํารอง แบบฟอรมตาง ๆ ในศูนยขอมูลขาวสารฯ ฯลฯ 

 
 
 



   ๗. รับผิดชอบการจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัด 
ฯลฯ 
   ๘. รับผิดชอบงานดูแลใบอนุญาตใชรถยนตและทะเบียนคุมการใชรถยนต
สวนกลาง ทะเบียน นข ๒๑๕๑ เพชรบุรี   
  ๙. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
-๑๕-  

แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

7. นางภควดี  นกนวม ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธรุการ (พนักงานจางภารกิจ) 
ปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ เปนผูชวยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชนและบุคลากร โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบันทึกขอมูลของสํานักงานปลัด และงานบันทึก
ขอมูลสวนกลางขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก การบันทึกขอมูลดวยระบบ
คอมพิวเตอร งานบันทึกขอมูลในระบบ e-laas, e-plan ฐานขอมูลกลาง อปท. (Info) 
ฐานขอมูลกลางการเลือก ต้ัง การบันทึ กขอมูลยาเสพ ติด และระบบอื่ นๆ                  
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ฯลฯ 
   ๒. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการจัดทําฎีกาของสํานักงานปลัด ฯลฯ 
   ๓. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ งานบันทึกภาพกิจกรรม งานเอกสาร
ขาว งานวารสารสัมพันธ งานพัฒนาระบบเว็บไซต อบต. Facebook งานบันทึกขอมูล
ในระบบเว็บไซต อบต. ใหเปนปจจุบัน ฯลฯ 
   4. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูชวยงานบริหารงานบุคคล 
   5. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูชวยงานกองทุนหลักประการสุขภาพตําบล 
(สปสช.) 
   6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
8. นายเฉลิม  ขาวสนิท ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางภารกิจ) 
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ พนักงานขับรถยนต โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการขับรถยนต และดูแลทําความสะอาดรถยนตสวนกลาง ทะเบียน 
กค ๖๙๑๐ เพชรบุรี 
   ๒. รับผิดชอบในการจดมาตรวัดน้ําประปา ชวยเหลืองานไฟฟาสาธารณะ งาน
สวนสาธารณะ ชวยเหลือดูแลรักษาความสะอาด บริเวณลานรอบๆ อาคารสํานักงาน 
และหองประชุม ฯลฯ 
   ๓. ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือการดําเนินงานของกิจการประปา อบต.ไรโคก และ
บริการถายเอกสารแกประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
   ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

9. นายธนพล  ธุระกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า (พนักงานจางทั่วไป)  
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการขับรถยนต และดูแลทําความสะอาดรถกระเชา รถบรรทุกน้ํา 
ฯลฯ   
   ๒. รับผิดชอบงานซอมแซม บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ และระบบไฟฟา อบต. ฯลฯ 
   ๓. รับผิดชอบในการขับบรรทุกน้ํา บริการน้ําเพื่อการอุปโภคใหกับประชาชนใน

 
 
 



ตําบล ฯลฯ 
   ๔. ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือการดําเนินงานของกิจการประปา อบต.ไรโคก และ
บริการถายเอกสารแกประชาชนท่ัวไป ฯลฯ  
   ๕. รับผิดชอบในการตัดหญา ดูแล ตกแตง บํารุง ตนไม ไมดอกไมประดับในบริเวณ
ที่ทําการ อบต. , ศพด.ไรโคก และบริเวณขางถนนทุกสายภายในตําบลไรโคก ฯลฯ 

 
-๑๖-  

แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

   ๖. รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายนอกและรอบบริเวณสํานักงาน อบต.และที่ทํา
การ อบต.ทุกวัน ฯลฯ  
   ๗. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 
10. นางณัฐมน  ทับนาค ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และชวยเหลืองานสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ คนงานทั่วไป 
โดยมีงานในหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. ดูแลความสะอาดภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   ๒. ดูแลความสะอาดหองน้ําทุกวัน 
   ๓. มีหนาที่ในการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   ๔. มีหนาที่ในการบริการน้ําด่ืม ชา กาแฟ แกประชาชนที่มาติดตอราชการ 
   ๕. รับผิดชอบงานคัดแยกขยะ ซัก ลางและทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณตางๆ 
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 
11.นางสาวทักษพร  บุญทับ ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)  
  ปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และชวยเหลืองาน
สํานักงานปลัด 
  ปฏิบั ติงานในความรับผิดชอบของ คนงานทั่วไป โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. ดูแลความสะอาดภายในสํานักงาน อบต.ไรโคก  
   ๒. ดูแลความสะอาดหองน้ําทุกวัน 
   ๓. มีหนาที่ในการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการที่ อบต.ไรโคก 
   ๔. มีหนาที่ในการบริการน้ําด่ืม ชา กาแฟ แกประชาชนที่มาติดตอราชการ 
   ๕. รับผิดชอบงานคัดแยกขยะ ซัก ลางและทําความสะอาดวัสดุและอปุกรณตางๆ 
ภายใน อบต.ไรโคก 
   6. รับผิดชอบชวยเหลืองานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป 
   7. รับผิดชอบชวยเหลืองานบันทึกขอมูล งานสารสนเทศและงานระบบ
คอมพิวเตอร 
   8. รับผิดชอบชวยเหลืองานพัฒนาชุมชน และงานสวัสดิการสังคม 
   9. รับผิดชอบชวยเหลืองานบริหารงานบุคคล 
   10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

-๑๗- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
          ๕) คําสั่งแบงงานของสํานักงานปลัด (ตอ)  

12. นางสรอยนภา ธีรปญญาชัย ตําแหนง ภารโรง (พนักงานจางทั่วไป)  
ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
ปฏิบั ติงานในความรับผิดชอบของ นักการภารโรง โดยมีงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. ดูแลความสะอาดภายในสํานักงาน อบต.ไรโคก  
   ๒. ดูแลความสะอาดหองน้ําทุกวัน 
   ๓. มีหนาที่ในการบริการประชาชนที่มาติดตอราชการที่ อบต.ไรโคก 
   ๔. มีหนาที่ในการบริการน้ําด่ืม ชา กาแฟ แกประชาชนที่มาติดตอราชการ 
   ๕. รับผิดชอบงานคัดแยกขยะ ซัก ลางและทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณตางๆ 
ภายใน อบต.ไรโคก 
   6. รับผิดชอบชวยเหลืองานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป 
   7. รับผิดชอบชวยเหลืองานบันทึกขอมูล งานสารสนเทศและงานระบบ
คอมพิวเตอร 
   8. รับผิดชอบชวยเหลืองานพัฒนาชุมชน และงานสวัสดิการสังคม 
   9. รับผิดชอบชวยเหลืองานบริหารงานบุคคล 
   10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

-18- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดมีคําส่ังแบงงานตามโครงสรางสวน
ราชการและหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  นางโกสุม วงศทองดี ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคลัง เลขที่ตําแหนง 38-2-04-3202-001  
   ปฏิบัติงานในฐานะ ผูอํานวยการกองคลัง เปนหัวหนาผูรับผิดชอบพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางทุกคนของกองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้    
พิจารณาศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นเสนอแนะและดําเนินการปฏิบั ติงาน
บริหารงานคลัง ที่ตองใชความชํานาญโดยตรวจสอบและควบคุมการจัดการตางๆ 
เกี่ยวกับงานคลังหลายดาน เชน งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บ
รายได งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการ
เงินกู งานจัดระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงิน งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานการจายแทนตัวเงิน 
พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินตางๆ รายงานการปฏิบัติงานสรุปเหตุผลการ
ปฏิบัติงานตางๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองวางแผนงานดานตางๆ 
ใหการปฏิบัติงานของหนวยงานสังกัดกองคลัง ไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การทํารายงาน การประเมินผลการ
ใชจายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุง แกไข ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายได
รายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห ประมาณการรายรับ รายจาย 
กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษี และคาธรรมเนียมตางๆ 
อยางทั่วถึง ตรวจสอบการหลีกเล่ียงภาษีแนะนําวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณา
เสนอแนะการเพิ่มแหลงที่มาของรายได ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและ
บัญชีตางๆ ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ การจัดซ้ือจัดจาง รวมเปนกรรมการ
ตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน เปนกรรมการจัดหาพัสดุ 
ฯลฯ เสนอขอมูลดานการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน ให
คําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ 
ตามที่ไดรับแตงต้ังและมอบหมาย 
  นางโกสุม วงศทองดี ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ       
เลขที่ตําแหนง 38-2-04-3202-001  
เปนหัวหนางานการเงิน โดยมี นางสาวรัตนวลี แจงเรือง ตําแหนง ผูชวยเจา
พนักงานการคลัง เปนผูชวยงานการเงิน โดยมีรายละเอียดของงานและการ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้
 1) การจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการรับ – สงเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจําวัน 
2) การรับเงินรายไดจากการจัดเก็บรายได ตามใบน้ําสงและใบสรุปใบนําสงเงิน 
ตรวจสอบใหตรงกับใบเสร็จรับเงินและนําฝากธนาคารทุกวัน พรอมทั้งสงใบนําสงเงิน
ใหบัญชี 
 ๓) การรับเงินจัดสรรจากทองถิ่นจังหวัด ไดแก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินรายได เงิน

 



อุดหนุนทั่วไป  
 4) การตรวจสอบเงินโอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดแก เงินอุดหนุน
ทั่วไป ภาษีมูลคาเพิ่ม เงินคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีสุรา
สรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ 
5) การรับฎีกาเบิกเงินจากสวนราชการและกองตางๆ ลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิก 
และนําสงใหงานควบคุมงบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

6) นําฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐาน (ตามเอกสารที่แนบ) 
7) นําสงเงินภาษีหัก ณ ท่ีจาย นําสงเงินประกันสังคม จายเงินคาใชจาย 5% 
สวนลด 6% สงเงินกูสวัสดิการ สงเงินสหกรณออมทรัพยใหเปนไปตามภายใน
กําหนดเวลา  
8) สงเงินสมทบกองทุน กบท.ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป 
9) โอนเงินเดือนพนักงาน เงินคาตอบแทนสมาชิก เขาบัญชีธนาคาร 
 10) ตรวจเอกสารประกอบฎีกาจายเงิน ไดแก วันที่ ลายมือชื่อ ในใบเสร็จรับเงิน 
ใบสําคัญรับเงินหรือหลักฐานการจายเงิน ใบแจงหนี้   ใบสงของ ตองประทับตรา
ถูกตอง 
  11) การจัดทําฎีกาเบิกเงินของกองคลัง ฎีกานอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม 
พรอมทั้งรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน 
  12) จัดทํารายงานการจัดทําเช็ค ลงรายละเอียดตางๆ ใหครบถวน จัดทําตัวจริง
และสําเนาคูฉบับใหเก็บไวกับฎีกาเบิกเงินตัวจริง แยกแฟมไวตางหาก 1 ฉบับ 
ติดตามประสานใหผูมีสิทธิการรับเงินตามเช็คมารับไปโดยเร็ว ตองไมเกิน 7 วัน 
หลักจากผูมีอํานาจลงนามในเช็คแลว หรือดําเนินการนําออกไปจายใหเสร็จส้ิน 
โดยเร็ว 
  13) การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาเชาบาน คาจางเหมาบริการ คา
เลาเรียนบุตร เงินสํารองจาย คาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการไมควรเกิน 5 วันทําการ 
หลังจากรับฎีกาเบิกเงินจากสวนตางๆ  
  14) ดําเนินการเบิกตัดปโครงการที่ดําเนินการไมทันในปงบประมาณนั้น หรือขอ
อนุมัติจัดทํารายจายคางจายตามแบบที่กําหนด 
  15) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
   ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   นางโกสมุ วงศทองดี ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ 
ตําแหนงเลขที ่38-2-04-3202-001  
เปนหัวหนางานบัญชี โดยมี นางวริศรา  คงประเสริฐ ตําแหนง ผูชวยเจาพนกังาน
การเงินและบัญชี เปนผูชวยงานบัญช ีโดยมีรายละเอยีดของงานและการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
  1) รับใบนําสงจากงานการเงิน นํามาลงบัญชีเงินสดจายและทะเบียนเงินรายรับ 

 



  2) ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรเงินที่งานการเงินไดรับมาจากสํานกังานทองถิ่นจังหวัด 
นํามาลงบัญชีที่เกี่ยวของ และจัดทําใบผานรายการทั่วไป 
  3) จัดทํารายงานสถานะการเงินประจาํวันทุกวันที่มีการรับ-จายเงิน และเสนอให
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน 
   4) รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแบบ จ.ส.01 
(ใหม) ภายในกําหนดเวลา 
   5) การจัดทําทะเบยีนคุมตางๆ ไดแก 
   5.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับ ตรวจสอบกับบัญชีเงินสดรับและเงินฝากธนาคารให
ถูกตองตรงกัน 
   5.2 ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกบับัญชีเงินสดจาย และ 
Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน 
   5.3 ทะเบียนคุมเงินคํ้าประกันสัญญาตรวจสอบกับบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
รับและสมุดเงินจายใหถูกตอง 
   5.4 จัดทําใบผานรายการบัญชีทัว่ไปทุกคร้ัง ที่มีการรับเงินและมีการโอนเงินตางๆ 
เชน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรับเงินโอนจากกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ทําใบ
ผานรายการบัญชีมาตรฐานทุกส้ินเดือน และที่มีการปดบัญช ี
   6) จัดทํารายงานตางๆ ไดแก 
   6.1 จัดทํารายงานประจาํเดือน ไดแก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรงกับ
รายงานสถานะการเงินประจําวัน รายงานกระแสเงินสด  งบเงินสดรับเงิน เงินสด
จาย กระดาษทําการรายจาย งบประมาณรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน
รับจายงบทดลองประจาํเดือน 
   6.2 จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน เมื่อส้ินปงบประมาณ ไดแก     ปดบัญช ี
จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานจายจากรายรับ งบทรัพยสิน     งบสะสม งบหนี้สิน 
งบทดลอง กอนและหลังปดบัญช ี
   7) การจัดทํารายงานที่ตองสงตามกําหนดเวลา ไดแก  
   7.1 รายงานใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนในเดือนตุลาคมของทุกป 
   7.2 รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม – มีนาคม) และ     (งวด
เมษายน-กันยายน) รายงานภายในวันที ่10 เมษายน และ 10 ตุลาคม 
งวดรายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ)    

   7.3 รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี 3 เดือน ภายใน
วันที่ 10 ของเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม) 
   7.4 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกธนาคารท่ีมีบัญชีเงินฝาก      ตามเวลาที่
ธนาคารกําหนด 
   8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     นางโกสุม วงศทองดี ตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการ 
เลขที่ตําแหนง 38-2-04-3202-001 
เปนผูรับผิดชอบงานควบคุมงบประมาณ โดยมี นางวริศรา คงประเสริฐ ตําแหนง 
ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี เปนผูชวยงานควบคุมงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบการจายเงินทุกประเภทใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจาย 
  ๒) ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณรายจายวามีเงินหรือไม ถาหากงบประมาณใกล
หมดใหแจงสํานักงานปลัดดําเนินการ โอนเงินกอนการเบิกจาย และขอสําเนาใบโอน 
พรอมสําเนารายงานการประชุมเก็บใสแฟม ไว 1 ชุด 
  3) ตรวจสอบรายรับวาพอกับรายจายหรือไม เพื่อที่จะดําเนินการโครงการตาม

 



ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป 
  4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  นางอรนุช  จีระวงคพานิช ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 
เลขที่ตําแหนง 38-3-04-3203-001  
เปนหัวหนางานพัฒนาและจัดเก็บรายได และนางสาวเอ้ืองพร ทิมทอง ตําแหนง 
ผูช วยเจาพนั กงานจัดเก็บรายได  เป น ผูช วยงานพัฒนาและจัด เก็บรายได                     
โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  1) จัดเก็บรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกจัดเก็บเอง และเงินโอนทุก
ประเภท รับเงินรายได  ออกใบเสร็จรับเงินพรอมทั้ งจัดทําใบนําสงเงิน โดย
ประสานงานกับงานการเงินเร่ืองการรับเงินโอนตางๆ ของจังหวัด และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น นํามารวมในใบนําสงเงินกอนสงใหงานการเงิน กรณีรับเงินสด
หรือเช็คกอนนําฝากธนาคาร และสงหลักฐานใหงานการบัญชี เพื่อจะใชตรวจสอบยัน
ยอดใหตรงกัน 
  2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระ
ภาษีทุกประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบัน มีการ
จําหนายลูกหนี้ ลงเลมที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุก
คร้ังที่มีการรับเงิน  
  3) งานประเมินจัดเก็บรายได การแตงต้ังคณะกรรมการ ประเมินภาษี นัดประชุม 
จัดทํารายงานการประชุม จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี 
เพื่อกําหนดอัตรา ในการจัดเก็บทุกป 
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แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   4) จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บภาษีรายไดมีการ
ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง 
   5) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษี ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีปาย อากรฆาสัตว 
   6) งานเรงรัดจัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน โดยไมมีคางพรอมทั้งรายงาน
หนี้คางชําระ 
   7) จัดทํา ภทบ.19 บัญชีงบหนา และงบรายละเอียดคาสวนลด 6% คาใชจาย 
5%    เปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินใหถูกตองตรงกัน 
   8) งานจัดทําทะเบียน ผท.1, 2, 3, 4, 5,๖ 

     นางสาวสุธาสินี  พูลพัฒน ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติการ  
เลขที่ตําแหนง 38-3-04-3204-001  
เปนหัวหนางานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ โดยมี นางสาวอุษณิษา เทศธรรม 
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ เปนผูชวยงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ โดยมี
รายละเอียดของงานและการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  1) จัดทําแผนจัดหาพัสดุประจําป และแผนงานปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตามแบบ 
ผด.1  ผด.2 ผด.3 ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6        ในฐานะหนวยงานพัด
สุกลาง   
  2) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนฯ และขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ
พัสดุ เมื่อจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใหกอง
ตางๆ ทราบ 
  3) จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ ควบคุมการ
ยืมพัสดุ และตองทวงถาม ติดตามเมื่อครบกําหนดคืน 
  4) แตงต้ังคณะกรรมการจําหนายพัสดุ กรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใช เส่ือมสภาพ 
หรือสูญหาย ไมสามารถใชการได และจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ 

 



ครุภัณฑ 
  5) กอนส้ินเดือนกันยายนของทุกป ตองแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 
  6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
   ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   กองชาง มีการมอบหมายภารกิจ หนาท่ีการปฏิบัติราชการตามโครงสรางสวน
ราชการ ดังนี้ 
   นายอรุณ  เฟองฟู ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
(นักบริหารงานชาง อํานวยการตน) ตําแหนงเลขที่ 05-0104-001  
ปฏิบัติงานในฐานะ ผูอํานวยการกองชาง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของกองชาง มีงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 9 งาน คือ 
   1.ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานกอสราง เกี่ยวกับงานกอสรางและบูรณะถนน งาน
ระบบขอมูล งานกอสรางและบูรณะสภาพโครงการพิเศษ    งานขอมูลและแผนที่
เสนทางคมนาคม งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ฯลฯ 
   2.ควบคุมและปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมอาคาร เกี่ยวกับงานประเมินราคา 
งานควบคุมการกอสรางอาคาร งานออกแบบและบริการขอมูล งานวิศวกรรม งาน
สถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป งานควบคุมอาคาร งานขอเลขที่บาน ฯลฯ 
   3.ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานประสานสาธารณูปโภค เกี่ยวกับงานประสาน
สาธารณูปโภค งานกิจการประปา งานไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ 
   4.ควบคุมและปฏิบัติงานดูแลท่ีสาธารณประโยชน และการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินของ อบต. 
   5.ควบคุมและปฏิบัติงานดูแลท่ีสาธารณประโยชน และการจัดหาประโยชนใน
ทรัพยสินของ อบต. 
   6.ควบคุมและปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ฯลฯ 
   7.รับผิดชอบงานรับเร่ืองราวรองเรียน-รองทุกข เสนอแนวทางแกไขปญหาขอ
รองเรียน-รองทุกข เกี่ยวกับงานโยธาทั้งหมด ฯลฯ 
   8.รับผิดชอบงานมาตรฐานการปฏิบัติราชการดานบริการสาธารณะ 
   9.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

   นางสาวอารียา กลิ่นแกว ตําแหนง คนสวน (พนักงานจางทั่วไป)       
มีความรับผิดชอบเปนผูชวยผูอํานวยการกองชาง มีหนาที่ดังนี้ 
   1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานจัดทํารายงานการประชุมพนักงานของกองชาง และจัดทํารายงานการประชุม
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก การจัดพิมพ ปร.4, ปร.5 และการ
รายงานตางๆ รวมทั้งโตตอบหนังสือ  
   2.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ คําส่ัง ประกาศ ตางๆ ควบคุมสมุดทะเบียนบันทึก

 



ขอความ คําส่ัง ประกาศตางๆ ของกองชาง ฯลฯ 
      3.รับผิดชอบงานรับ-สงหนังสือ ของ อบต.ทุกวัน (เวลา 10.00 น. ของทุกวัน
จะตองดําเนินการรับ-สงหนังสือ จากที่วาการอําเภอ ศาลากลางจังหวัด สวนราชการ
และองคการบริหารสวนตําบล) ฯลฯ 
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แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   4.งานหนังสือภายใน-ภายนอก ของกองชาง และองคการบริหารสวนตําบล 
   5.มีหนาที่ในการบริการถายเอกสาร บริการน้ําด่ืม กาแฟและบริการอื่นๆ แก
ประชาชนที่มาติดตอราชการหรือรับบริการ ฯลฯ 
   6.รับผิดชอบงานตรวจสอบการรายงานตามหนังสือส่ังการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระยะเวลา และรวบรวมสรุปผลรายงานใหปลัด และนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบทุกเดือน ฯลฯ 
   7.รับผิดชอบงานจัดเก็บหนังสือ เอกสารตางๆ ฯลฯ 
   8.รับผิดชอบการจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายงบประมาณของกองชาง  
   9.รับผิดชอบใบอนุญาตใชรถยนต และทะเบียนคุมการใชรถยนต รถบรรทุกน้ํา 
และรถกระเชา  
   10.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     นายสังวาล  มีนาท ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางภารกิจ) โดยมี
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. รับผิดชอบในการขับรถยนต และดูแลทําความสะอาดรถยนตสวนกลาง 
ทะเบียน นข 2151 เพชรบุรี 
   ๒. รับ ผิดชอบในการ ช วย เห ลืองานไฟฟ าสาธารณ ะ  งานประปา งาน
สวนสาธารณะ ชวยเหลือดูแลรักษาความสะอาด บริเวณลานรอบๆ อาคารสํานักงาน 
และหองประชุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
   ๓. ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือการดําเนินงานของกิจการประปา อบต.ไรโคก และบริการ
ถายเอกสารแกประชาชนทั่วไป ฯลฯ 
   ๔. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

นายสมชาย  แสนสบาย ตําแหนง พนักงานผลิตน้ําประปา (พนักงานจางทั่วไป) โดย
มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   1.รับผิดชอบในการเปนผูชวยผูอํานวยการกองชาง ในการปฏิบัติงานกิจการ
ประปา การซอมบํารุง และดูแลรักษาระบบผลิตน้ําประปา ซอมบํารุงอุปกรณการ
ประปาใหสามารถจายน้ําไดตลอด ผลิตน้ําประปาบริการประชาชนทุกวัน ฯลฯ 
   2.รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสิน อุปกรณการประปาทุกชนิด ทุกประเภท 
ฯลฯ 
   3.จดมาตรวัดน้ํา คิดคาน้ําและเก็บคาน้ําประปาในแตละเดือน 
   4.รับผิดชอบชวยเหลืองานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ ฯลฯ 
   5.จัดสถานที่สําหรับการประชุมตางๆ ฯลฯ 
   6.ปฏิบัติงานโยธาที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 



     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   นางจันทร  เจิมจันทร ตําแหนง พนักงานจดมาตรวัดน้ําประปา (พนักงานจาง
ทั่วไป) โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   1.รับผิดชอบจดมาตรวัดน้ําของ อบต. 
   2.รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดภายใน และบริเวณรอบๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไรโคก และการปองกันโรคติดตอภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก 
   3.รับผิดชอบดูแลความสะอาดหองน้ํา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก ทุกวัน 
   4.รับผิดชอบคัดแยกขยะ ซัก ลางและทําความสะอาดวัสดุและอุปกรณตางๆ ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไรโคก 
   5.รับผิดชอบดูแล บํารุง รดน้ํา ตนไม ไมดอกไมประดับของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลไรโคก 
   6.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

   นายศิริชัย  มีนาจ ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่ความ
รับผิดชอบดังนี้ 
   1.ดูแลทําความสะอาดภายในและภายนอกสํานักงานทุกวัน 
   2.รับผิดชอบคัดแยกขยะ ซัก ลาง และทําความสะอาด วัสดุ-อุปกรณ ตางๆ 
ภายในสํานักงาน 
   3.รับผิดชอบดูแล บํารุง ตัดหญา รดน้ําตนไม ไมดอก ไมประดับ ของ อบต. และ
บริเวณขางถนนทุกสายภายในตําบลไรโคก ฯลฯ 
   4.รับผิดชอบงานซอมแซม บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ งานไฟสาธารณะ งาน
ประปา ฯลฯ 

   นายธีรพงษ  คัชชา ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป)         มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังนี้ 
   1.ดูแลทําความสะอาดภายในและภายนอกสํานักงานทุกวัน 
   2.รับผิดชอบคัดแยกขยะ ซัก ลาง และทําความสะอาด วัสดุ-อุปกรณ ตางๆ 
ภายในสํานักงาน 
   3.รับผิดชอบดูแล บํารุง ตัดหญา รดน้ําตนไม ไมดอก ไมประดับ ของ อบต. และ
บริเวณขางถนนทุกสายภายในตําบลไรโคก ฯลฯ 
   4.รับผิดชอบงานซอมแซม บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะ งานไฟฟาสาธารณะ งาน
ประปา ฯลฯ 
   5.จัดสถานที่สําหรับการประชุมตางๆ ฯลฯ 
   6.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

 
 
 
 

-26- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการมอบหมายภารกิจหนาที่การปฏิบัติ
ราชการตามโครงสรางสวนราชการ ดังนี้ 
   นางสาวชุติกาญจน  ดังสทาน ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตําแหนงเลขที่  38-3-08-2107-001  
มีงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 16 งาน ดังนี้ 

 



   1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดานการศึกษา ฯลฯ 
   2.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสํารวจและรวบรวมขอมูลใหคําปรึกษาและอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนว การศึกษาและอาชีพ ฯลฯ 
   3.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรของวิชาการ
ตางๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ 
   4.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห วิจัยพัฒนาหนังสือและแบบเรียน 
จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการจัดบริการ
สงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   5.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห วิจัย ทําความเห็นสรุปรายงานและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและสงเสริมการวิจัยการศึกษา วางโครงการสํารวจ เก็บ
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลและสถิติทางการศึกษา 
   6.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
ฯลฯ 
   7.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฯลฯ 
   8.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศาสนาและวัฒนธรรม ฯลฯ 
   9.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 
   10.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การกํากับดูแล การตรวจสอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและการตรวจสอบรายการอาหารประจําวัน งานควบคุมโรคเด็ก 
งานควบคุมความสะอาดของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   11.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา ฯลฯ 
   12.รับ ผิดชอบในการปฏิบั ติงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานสงเสริม
ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน งานพัฒนาระบบการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน 
ฯลฯ 
   13.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจกรรมศาสนา ฯลฯ 
   14.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 
   15.รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน, งานสภาวัฒนธรรมตําบล ฯลฯ 
   16.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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แบบ ปค.๔ 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   นางสาวราํพึง  คงประเสรฐิ ตําแหนง ครู (อันดับ ค.ศ.1) เลขที่ตําแหนง 38-3-
08-2213-859 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
   1.รับผิดชอบงานดานการศึกษา งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารวิชาการ งาน
นิเทศการศึกษา งานกจิการเด็กและเยาวชน งานกจิการศาสนา งานจัดการศึกษา 
การจัดทํารายการอาหารกลางวัน งานปองกันและระวังโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก งานจัดทําแผนการศึกษา ฯลฯ 
   2.รับผิดชอบในการปฏบิัติงานดูแล-บํารุงรักษาวัสดุเคร่ืองใชสํานักงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
   3.รับผิดชอบในการปฏบิัติงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานจัดการเรียนการสอน 
งานพัฒนาการเด็กทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญา ฯลฯ 
   4.รับผิดชอบมาตรฐานการปฏิบัติราชการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   5.รับผิดชอบความสะอาดภายในบริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 
   6.ปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

   นางบุญเชิญ  ดีเดน ตําแหนง ครู (อันดับ ค.ศ.1) เลขท่ีตําแหนง   38-3-08-

 



2213-860 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
   1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูดูแลเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก  
   2.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานดูแล-บํารุงรักษาวัสดุเคร่ืองใชสํานักงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
   3.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนผูชวยภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานจัดการ
เรียนการสอน งานพัฒนาการเด็กทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญา และ
งานปองกันโรคติดตอในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
    4.จัดทําสมุดคุมวัสดุและครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    5.รับผิดชอบมาตรฐานการปฏิบัติราชการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
    6.รับผิดชอบความสะอาดภายนอกอาคารบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งหมด 
    7.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

-28- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๕) คําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก (ตอ) 

   นายณรงค  กองทอง ตําแหนง ผูชวยเจาพนกังานธุรการ (พนกังานจางตาม
ภารกิจ) มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
    1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานจัดทํารายงานการประชุม และประสานงานการประชุมผูบริหารและพนกังาน 
และเปนผูชวยในงานบริหารงานทั่วไป  
    2.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับคําส่ัง ประกาศ ตางๆ ควบคุมสมุดทะเบียนหนังสือสง 
หนังสือรับ บันทึกขอความ คําส่ัง ประกาศตางๆ ของ อบต. 
    3.งานรับ-สง หนังสือ โตตอบหนังสือภายใน-ภายนอก ของสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
    4.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดทาํฎีกาของสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    5.รับผิดชอบงานตรวจสอบการรายงานตามหนังสือส่ังการตางๆ ใหเปนไปตาม
ระยะเวลา และรวบรวมสรุปผลรายงานใหปลัดและนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบทุกเดือน 
    6.รับผิดชอบการจัดทําบันทกึขออนมุัติเบิกจายงบประมาณ ของสวนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  
    7.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-29- 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๖) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
   สํานักงานปลัดไดวางระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสํานักงานปลัด โดยการกําหนดใหมีการใชบันทึกขอความ
สํานักงานปลัด มีการเสนองานและรายงานผลการดําเนินงานตามลําดับ
ช้ันการบังคับบัญชา มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ มีการประชุมประจําเดือนของพนักงานเปนประจําทุก
เดือน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

      

 

 

 

 

๑ สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 
    โดยประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก มผีลกระทบตอการควบคุม 
โดยประเมินจากความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายกระทรวง กรม และนโยบายของจังห วัดเพชรบุรี  และ
สภาพแวดลอมภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัด เชน ผูนํา
ชุมชน ประชาชน สวนราชการท่ีติดตอประสานงาน และสภาพทาง
ธรรมชาติ   และภูมิศาสตร 
 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ได วิ เคราะหประเมินผลตาม
องค ป ระก อบ ม าต รฐาน การค วบ คุ ม ภ าย ใน ตาม ห ลั ก เก ณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑              ในองคประกอบ
การควบคุมภายใน สภาพแวดลอมภายใน การติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
 
ผลการประเมินพบวา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก มีการประชุม
เพ่ือกําหนดใหมีการใชบันทึกขอความภายใน เพ่ือใชในการมอบหมาย
งาน เสนองาน ติดตามทวงถาม และรายงานผล การดําเนินงาน
ตามลําดับ ช้ันการบังคับบัญชา และมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน ในการประชุมผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและพนักงาน
ทุกเดือน 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ได วิ เคราะหประเมินผลตาม
องค ป ระก อบ ม าต รฐาน การค วบ คุ ม ภ าย ใน ตาม ห ลั ก เก ณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑            ในองคประกอบ
การควบคุมภายใน สภาพแวดลอมภายนอก 
 
ผลการประเมินพบวา องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดมีการ
ตรวจสอบนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวง กรมและ
นโยบายของจังหวัดเพชรบุรี โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา



ประกอบการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการ
ถายทอดความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคกรับทราบท่ัวกันเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน พรอมท้ัง
สงเสริมใหมีการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบท่ีสงผลตอการบริหารงาน   
เปนประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

-30- 
แบบ ปค.๔ 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๒.การประเมินความเสี่ยง 
   ประเมินจากกิจกรรมท่ีเกิดความเสี่ยงเปนประจําหรือ มีอัตราท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงสูง แลวจึงพิจารณาจากกิจกรรม การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีคาดวา
จะเกิดความเสี่ยง เชน การโอนงบประมาณ, การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจง, การแกไขปญหาขอรองเรียนรองทุกขของประชาชน เปนตน  
 
 
 
 
  
   
   ๓.กิจกรรมการควบคุม 
   กําหนดใหมีการควบคุมทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดทุก
งาน และกําหนดกิจกรรมความเสี่ยงเพ่ิมเติมในกิจกรรม ดังน้ี 
   ๑.การจัดทําแผนชุมชน 
   ๒.การจัดทําแผนพัฒนาตําบลประจําป 
   ๓.การลดปญหาภาวะโลกรอน : หมอกควัน/การกําจัดขยะมูลฝอย/การ
ลดแกสเรือนกระจก/การปองกันตลิ่งพัง/การรกัษาริมฝงแมนํ้าและชายฝง
ทะเล/มลภาวะอากาศเปนพิษ/นํ้าเสีย/การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
แหลงนํ้าและผืนปา 
   ๔.การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ไขหวัดนก 
และไขหวัด ๒๐๐๙ 
   ๕.การปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท การจดัประเพณีทองถ่ิน 
   ๖.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๗.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย 

 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ได วิ เคราะหประเมินผลตาม
องค ป ระก อบ ม าต รฐาน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน ต าม ห ลั ก เกณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
ผลการประเมินพบวา 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ได วิ เคราะหประเมินผลตาม
องค ป ระก อบ ม าต รฐาน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน ต าม ห ลั ก เกณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
ผลการประเมินพบวา มีการควบคุมท่ียังไมครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีมี
ความเสี่ยง แตไดมีการกําหนดใหมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุก
งาน ทุกกิจกรรม โดยใหผูรับผิดชอบงานทุกงาน ดําเนินการตามกิจกรรม
ท่ีควบคุมความเสี่ยงและท่ีควบคุมเพ่ิมเติม และเสนอขอบกพรองและ
จุดออนของการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุม
และสอดคลองกับความเสี่ยง ท่ีจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนา
พึงพอใจ และลดชองวางท่ีจะทําใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 



วาตภัย ภัยสึนามิ แผนดินถลมและภัยจากการกอการราย 
   ๘.การฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมผลิตภัณฑ
ทองถ่ิน สินคา OTOP ขยายฐานลูกคาและจัดหาตลาดใหอยางยั่งยืน 
  9.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสงเสริมกิจกรรมของ อป
พร. และสนับสนุนการบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   10.การปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร อบต. 
   11.การปองกันโรคติดตอ (ไขเลือดออก) 
   12.การจัดทํารายงานทางการเงินประจําวัน ฯลฯ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สํานักงานปลัด ไดนําระบบ Internet มาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ และมีการติดตอสื่อสารดวยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(e-mail), line, Facebook ทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา 
เชน หนังสือราชการ บันทึกสั่งการ กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ๕.การติดตามประเมินผล 
   ๕ .๑  วิธีการติดตามประเมินผล ใช วิ ธีการตามตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ๕ .๒ วิธีการติดตามประเมินผล กําหนดโดยการวิเคราะหความ
เหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
   ๕.๓ การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณีท่ีมีองคประกอบการ
ควบคุมภายนอกใชการสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

 
สํานักงานปลัด ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลัก เกณ ฑปฏิ บัติ การควบคุมภายในสํ าหรับหน วยงานของรัฐ           
พ.ศ.๒๕๖๑ 
ผลการประเมินพบวา มีการนําระบบ Internet มาใชในการบริหารและ
การปฏิ บัติราชการ และมีการติดตอสื่อสารดวยระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail), line, Facebook ทําใหสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารไดทันเวลา เชน หนังสือราชการ บันทึกสั่งการ กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ได วิ เคราะหประเมินผลตาม
องค ป ระก อบ ม าต รฐาน การค วบ คุ ม ภ าย ใน ตาม ห ลั ก เก ณ ฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
ผลการประเมินพบวา มีการดําเนินการประเมินและติดตามผล โดยใช
วิธีการติดตามและประเมินผลตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของ
รัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการตรวจสอบและประเมินเปนประจํา และตอเน่ืองอีก



ท้ังยังมีการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผูรับบริการ และการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายนอก 

1.1 ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
         “ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน” ดังน้ี 
          - บุคลากรของกองคลัง ยังขาดการเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีไดบัญญัติข้ึนใหมไดครบถวน 
           1.2  ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
            - บุคลากรของกองคลัง ไดรับ เขารับการฝกอบรมดาน
จริยธรรมและคุณธรรม ทําใหมีทัศนะคติท่ีดีตอการปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด
หลักคุณธรรมและความซื่อสัตย 
2. การประเมินความเสี่ยง 
          ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในกองคลัง เกิดจากความเสี่ยง
ดานสภาพแวดลอมภายใน คือ ขาดบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีตรงตาม
ตําแหนงสายงานหลายอัตรา และในการปฏิบัติงานตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ซึ่งมีระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ ท่ีนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานก็เปนระเบียบใหมท่ีตองศึกษาเพ่ือใหเกิดความถูกตองในการ
นํามาใชควบคูกับการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมควบคุมของกองคลัง ไดมีคําสั่งแบงงาน 
และการมอบหมายงานภายในกองคลัง เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของแตละงานและแตละคนท่ีปฏิบัติงาน ภายใตกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด โดยสงเจาหนาท่ี 
พนักงาน เขารับการอบรมตามสายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือใชในการ 
ปฏิบัติงานในการบันทึกขอมูลตางในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานในกองคลัง ระบบอินเตอรมีความสําคัญมากในการบันทึก
ขอมูล การประชาสัมพันธผานระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสาร เชน เวปไซด เฟสบุค  ไลน   
          - มีการประสัมพันธติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
และประชาชนท่ัวไปโดยวิธีการสงหนังสือราชการ การประชาสัมพันธ
ผานหอกระจายขาว ติดบอรดประชาสัมพันธเผยแพรผลการปฏิบัติงาน 
          - หนวยงานตางๆ หรือประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจาหนา ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ 
5. กิจกรรมติดตามผล 
จากการปฏิบัติงานตามคําสั่งแบงงาน ทําใหการ 

ผลการประเมิน 
          สภาพแวดลอมการควบคมุภายในภาพรวมเหมาะสมแตมีเรือ่งท่ี
ตองปรับปรุง ดังน้ี 
          ยังตองมีการจัดฝกอบรมใหพนักงานสามารถกรอกขอมูล
เก่ียวกับระบบขอมลูสารสนเทศ INFO  และในการลงระบบ e-lass ให
เกิดความชํานาญและถูกตองเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
ผลการประเมนิ 
          กองคลัง ไดประเมินผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีและผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ใหมีความ
ครบถวนสมบูรณของฎีกา การบันทึกบัญชีเอกสารทางการเงิน 
การตรวจสอบพัสดุ และการรับเงิน – สงเงิน ของงานจัดเก็บรายได ให
ถูกตอง 
 
ผลการประเมนิ 
           จากการท่ีไดทําคําสั่งแบงงานและมอบหมายงานภายในกอง
คลัง เจาหนาท่ี พนักงาน ตางปฏิบัติงานกันอยางเต็มท่ี และสามารถ
แกไขไดอยางถูกตองตามท่ีไดเขารบัการอบรม 
 
 
ผลการประเมนิ 
- จากการพัฒนาอบรมเจาหนาท่ี พนักงานใหมีความรูความเขาใจในการ
ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี ท่ีไดรับ
มอบหมาย การสั่งงานการสืบคนขอมูลตางๆ เปนไปอยาง ถูกตองและ
แมนยํา และไดมีการประชาสมัพันธขอมูลท่ีตองเปดเผยท้ังภายใน และ
ภายนอก ไดอยางรวดเร็ว และไดมีการปรับทัศนคต ิ
ในการรบัเอาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถถายทอดองคความรูใหกับประชาชนท่ีมีความ
สนใจไดอยางถูกตอง 
 
 
ผลการประเมิน 



ปฏิบัติงานชัดเจน และในการสงเจาหนาท่ี พนักงานเขารับการฝกอบรม
ทําให เกิดความรูความเขาใจ และรายงานผลการปฏิ บัติ งานให
ผูบังคับบัญชาทราบตลอดถึงข้ันการปฏิบัติงานตามข้ันตอนตางๆ และ
รายงานปญหาอุปสรรคท่ีเกิดพรอมการแกไขทันกําหนดเวลา 

- ระบบการประเมินติดตามผลการดําเนินงาน มีปฏิบัตติามระบบการ
ควบคุมภายในทุกสิ้นป โดยนําผลการประเมินจดัทํารายงานและรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบแลวกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 
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๑. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน 
     กองชาง  สรางความตระหนักใหบุคลากรในหนวยงานเกิดจิตสํานึกท่ี
ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบยึดถือปฏิบัติดานจริยธรรมมี
ความรับผิดชอบ  ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของตนเอง  พรอมปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ  พรอมน้ันผูบริหารจะตองเปน
แบบอยางท่ีดีโดยการแสดงออกอยางเสมอภาคมีความซื่อสัตยและ
จริยธรรมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในหนวยงานเปนท่ียอมรับของ
สาธารณชนโดยท่ัวไป 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 

     ความเสี่ยงมีสาเหตุจากปจจัยภายนอกและภายใน ฯ ซึ่งมีผลกระทบ

ตอวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยรับตรวจ  หรือการปฏิบัติงาน

กิจกรรมตาง ๆ  ภายในกองชางยอมเกิดภาวะความเสี่ยงอยางหลีกเลี่ยง

ไมได  จากหลายสาเหตุท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงค  รวมท้ังทรัพยสิน

ใดบางท่ีจะตองไดรับการดูแลรักษาปองกัน  เชน  ความเสี่ยงจากการท่ี

สืบราคาวัสดุตาง ๆ บางชนิด  ราคาแตกตางจากราคากลาง  คุณภาพ

ของวัสดุ – อุปกรณต่ํากวามาตรฐาน  ตามขอกําหนดเปนความเสี่ยง

เก่ียวกับการควบคุมภายใน  ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการ

ควบคุมของหนวยบริหาร 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

     กิจรรมการควบคุมเปนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ  กองชางได

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตามสายงาน  เปนการใหคําแนะนําแกผูมา

ติดตอขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  โดยมีการตรวจสอบหลักฐานการขอ

อนุญาตปลูกสรางอาคารใหเปนไปตามวัตถุประสงค  การรักษาความ

ปลอดภัย  การแบงแยกหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  การจดบันทึกกิจกรรม

ตาง ๆ รวมท้ังการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารท่ีเก่ียวของ  ซึ่งเปน

เอกสารหลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมน้ัน ๆ  ดังน้ันในการปฏิบัติงานทุก

ดาน  ผูบริหารจําเปนตองจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมอยางเหมาะสม

และเพียงพอ 

 

- มีความรอบรู  ความสามารถของบุคลากรเปนปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จในการดําเนินงานของบุคลากรตําแหนงตาง ๆ วาควรอยูใน

ระดับใด  มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  ท้ังน้ีทองถ่ิน แตละองคกร

มีสภาพแวดลอมตางกัน  ระดับจาํนวนบุคลากรตางกันขอบเขตและ

ขอกําหนด  การปรับโครงสรางสายงานควรใหเปนไปอยางเหมาะสม 

 

 

- การปองกันหรือลดความเสี่ยงกระทําไดโดยจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม

อยางเพียงพอและเหมาะสม  จัดใหมีกิจกรรมเก่ียวกับการสืบคนราคา

วัสดุใหรัดกุมมากยิ่งข้ึน  บริหารงบประมาณใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมการควบคุม  ภายในกองชางมีการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญ  

มีการจัดทําเอกสารหรือหนังสือไว  เพ่ือใหบุคลากรท่ีมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของ

ไดทราบ  เขาใจวิธีการปฏิบัติงานสามารถคนควา  หรืออางอิงได  เขาใจ

วิธีปฏิบัติงานอยางถูกวิธีและสามารถคนควาหรืออางอิงได  รวมท้ัง

สามารถใชในการตรวจสอบ  สอบทานความถูกตอง  พิจารณาอนุมัติ

รายงานอยางรัดกุม  ทําใหเขาใจระเบียบคําสั่งการปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

     สารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญในหนวยงานกองชางมาก  

เพราะเปนสวนสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

โดยมีขอมูลสารสนเทศเปนเครื่องช้ีนําในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  และ

ขอมูลขาวสารท่ีดีจะตองมีความถูกตองสมบูรณเปนปจจุบัน  ทันเวลา  

และมีความเช่ือถือได  ผูบริหารระดับตาง ๆ จําเปนตองไดรับขอมูลทุก

ดานขององคกร  เพ่ือพิจารณาสั่งการดําเนินงานเปนไปตามแผนกลยุทธ  

และแผนการปฏิบัติงานประจําป  และบรรลุวัตถุประสงคในการให

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. การติดตามประเมินผล 

     เปนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานการประเมินผลของการ

ควบคุมภายในกองชางอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  เพ่ือใหเกิดความ

มั่นใจวา  ระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเหมาะสมเพียงพอ

มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง  ขอบกพรองท่ีพบไดรับ

การแกไขอยางเหมาะสมและทันเวลา  โดยมีการติดตามผลในระหวาง

การปฏิบัติงานติดตามผลทุกกิจกรรมอยางตอเน่ืองตลอดเวลาของการ

ปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานทุก ๆ ครั้ง 

 

- สารสนเทศและการสื่อสารในกองชางจัดใหมีสารสนเทศอยางพียงพอ  

เหมาะสมเช่ือถือไดและสามารถสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกใหมีความเหมาะสม  และทันเวลามี

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก  เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงค ท่ีตองการ  เชน  การจัดทําเอกสารดานเทคนิคการ

ออกแบบ  ประมาณราคางานโครงการกอสราง  กองชางตองมีขอมูลท่ี

สามารถอางอิงจากแหลงท่ีเช่ือถือและตรวจสอบไดในการกําหนดวัสดุ – 

อุปกรณ  หรือดานการงบประมาณอยางถูกวิธี 

 

 

- การติดตามประเมินผลในกองชาง  ผูบริหารตองกําหนดใหมี

ผูรับผิดชอบ  การติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอใหมี

ประสิทธิผลอยางตอเน่ืองภายในองคกร  และกําหนดใหการติดตาม

ประเมินผลเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน  และจัดทํารายงานเสนอตอ

ผูบริหารไดรับรายงานการติดตามประเมินผล  เชน  จัดทําตารางการ

ปฏิบัติงานกิจกรรมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตอวัน  จํานวนวัสดุ – 

อุปกรณ  ท่ีใชมากนอยเพียงใด  รวมท้ังพิจารณาถึงการปฏิบัติงานจริงวา

ตองการปรับปรุงแกไข  วิธีการปรับปรุง  การควบคุมท่ีเหมาะสม  ซึ่งจะ

ชวยใหมีความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมดานการจัดการศึกษาและการพัฒนา ศูนยเด็กเล็กฯ 
  เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ดังน้ี 
 - ครู ขาดประสบการณในดานการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย ขาด
ประสบการณในการจัดทําสื่อการเรียนการสอน การทําประเมินภายใน  
๑.๒ กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา 
       บุคลากรของกองการศึกษาฯ ขาดประสบการณในการเรยีนรูดาน
มาตรฐานตาง ๆ  การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  การไม
เช่ียวชาญดานงานระบบคอมพิวเตอร  ซึ่งอาจสงผลใหการปฏิบัติงาน
ลาชา เน่ืองจากงานท่ีไดรับมอบหมายในปจจุบันมีปริมาณท่ีมาก 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   กิจกรรมดานการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยเด็กเล็กเกิดความเสี่ยง
จากสภาพแวดลอมภายใน คือ  
   ๒.๑ อาคารเรียนยังตองมีการปรับสภาพใหมีความสะอาดและมีความ
ปลอดภัยตอนักเรยีน 
   กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา  เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือ งานลาชาไมตรงตามวัตถุประสงค เน่ืองจาก
บุคลากรในกองการศึกษา ฯ ตําแหนงครู ไมมคีวามเช่ียวชาญดานการใช
คอมพิวเตอร  ในการปฏิบัติหนาท่ี  ทําใหงานท่ีไดรับมอบหมายใน
ปริมาณท่ีมาก อาจเกิดความลาชาได 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
    ๓.๑ มีคําสั่งแบงงานในกองการศึกษาฯ ใหมีความชัดเจนเพ่ือแบง
ความรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหเหมาะสมกับความสามารถ 
     ๓.๒ สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู และประสบการณใน
การทํางาน 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ การสื่อสาร การตดิตอขอมูลขาวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ  
จึงสามารถปฏิบัตติามระเบียบ หนังสือสั่งการไดทันที 
     ๔.๒ การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ประชาสัมพันธ

 ผลการประเมิน  
    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแบงโครงสรางงานและการ
ปฏิบัติงานออกเปน ๒ งานคือ 
งานบริหารการศึกษา และงานสงเสริมการศึกษา จากการวิเคราะห
ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน        
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิ บัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑         
พบจุดออนในภารกิจงานดานการสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมดานการศึกษาปฐมวัย และการพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กซึ่งเปนกิจกรรมท่ียังไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมซึ่งตอง
นําไปจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอยในป
ถัดไป     
 
ผลการประเมิน 
     กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดการ
ควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ ท้ังน้ีไดมีผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทําหนาท่ีตรวจสอบ กํากับดูแลงาน 
โดยผลการปรับปรุงการควบคุม ดังน้ี ควรมีการแบงงานใหกับบุคลากร
ใหชัดเจน เพ่ือรับผิดชอบงานน้ันโดยตรง โดยคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะไดติดตามแผนการ
ปรับปรุงตอไป 
 
 
 
ผลการประเมิน 
- ในภาพรวมมีการจดัทําคําสั่งแบงงานและคําสั่งมอบหมายหนาท่ีการ
งานอยางชัดเจน และในการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากร  คือมกีาร
จัดสงใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน  อบรมใหความรูเก่ียวกับการท่ีเก่ียวของ
อยางตอเน่ือง 
 
ผลการประเมิน 
- พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมคอื
มีระบบสารสนเทศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  ใหสามารถใชงานได
ครอบคลุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานราชการ 
ตาง ๆ  จัดหารูปแบบการสื่อสารท่ีชัดเจน  ทันเวลาและสะดวก  รวมท้ัง
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ใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ๔.๓ ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และโทรสารการตดิตอ
ประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ  

การจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพรท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีใหมีความชัดเจน  
เพ่ือใหผูปฏิบัตมิีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผูบังคับบัญชา พรอมท้ังศึกษากฎระเบียบใหม ๆอยูเสมอ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน หัวหนางาน และ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ ตองติดตาม กํากับดูแลอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  
ผลการประเมิน 
- ระบบการตดิตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผูบรหิารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นป  โดยนําผลการ
ประเมินจัดทํารายงานใหผูบริหารทราบ และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตอไป 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
จากการประเมิน พบวา ยังมีกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงและไดจัดทําแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายใน ดังนี้          
สํานักงานปลัด 
1. กิจกรรมการสรางความเขาใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. 
2. กิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร อบต.ไรโคก 
3. กิจกรรมมาตรฐานจรยิธรรม อบต.ไรโคก 
4. กิจกรรมการกําหนดโครงสรางสวนราชการสํานักงานปลัด 
5. กิจกรรมการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
6. กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน : หมอกควัน/การกําจัดขยะมูลฝอย/การลดแกสเรือนกระจก/

การปองกันตลิ่งพัง/การรักษาริมฝงแมน้ําและชายฝงทะเล/ มลภาวะอากาศเปนพิษ/น้ําเสีย/การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําและผืนปา 

8. กิจกรรมปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ไขหวัดนก และไขหวัด ๒๐๐๙ 
9. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท การจัดประเพณี

ทองถ่ิน    
10. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    



11. กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย ภัยสึนามิ 
แผนดินถลม และภัยจากการกอการราย 

12. กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
13. กิจกรรมฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน สินคาOTOP 

ขยายฐานลูกคาและจัดหาตลาดใหอยางยั่งยืน 
14. กิจกรรมการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
15. กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ (ไขเลือดออก) 
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 กองคลัง 
 1. กิจกรรมการจัดทํารายงานทางการเงินประจําวัน 
 2. กิจกรรมการดําเนินงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 กองชาง 

๑. กิจกรรมโครงการงานกอสรางตามขอบัญญัติทองถ่ินจําเปนตองมีผูควบคุมงานใหเปนไปตามรูปแบบ
ท่ีกําหนดไว 

๒. กิจกรรมการสงเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรในสวนโยธาใหมีทักษะเพ่ิมสูงข้ึน 
๓. กิจกรรมการสงเสริมการใชและการดูแลรักษาวัสดุ-อุปกรณอยางถูกวิธี 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ี:ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

ผลการประเมิน 
 ๑. สํานักงานปลัด  

ผลการประเมินโดยรวม พบวา สํานักงานปลัดไดมีการควบคุมท่ีครอบคลุมในทุกกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง 
และไดมีการกําหนดใหมีการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและกําหนดใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกสวนงานในสํานักงานปลัด เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด 
โดยมีผลดังนี้ 

กิจกรรมการสรางความเขาใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการควบคุมแตยังไม
เพียงพอ อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

1.สงเสริมใหมีการพัฒนาองคความรูในการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท. มีการประชุมซักซอม 
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน บูรณาการการจัดวางระบบควบคุมภายในของสวนราชการ  

2.ประสานการติดตามและประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการและ
รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 

กิจกรรมการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร อบต.ไรโคก มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก 
ไดดําเนินการดังนี้ 



1.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลใหการดําเนินการตามนโยบายของผูบริหาร อบต.ไรโคก เปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของ อบต. ท่ีสามารถพึงกระทําได ตามกฎหมาย  

2.รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการบริหารงาน
ตามนโยบายของผูบริหาร อบต.ไรโคก ท่ีไดแถลงไวตอสภา อบต.ไรโคก 

กิจกรรมมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก ไดดําเนินการ
ดังนี้ 

1.จัดฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมท่ียึดถือในการปฏิบัติงาน    
ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ท่ีไดกําหนดไว  

2.ปรับเปลี่ยนมาตรฐานจริยธรรม อบต.ไรโคก ใหสอดคลองกับปจจุบันวิสัย 
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กิจกรรมการกําหนดโครงสรางสวนราชการสํานักงานปลัด มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก 

ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1.ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของสํานักงานปลัดทุกป และในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนถายบุคลากรของ

สํานักงานปลัด  
2.มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและความสามารถของแตละบุคคล

ใหสอดคลองและตอบสนองตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล กอใหเกิดความคุมคาในดานภารกิจและงบประมาณ 

กิจกรรมการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม โดยดําเนินการดังนี้ 

๑.รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นประโยชนของการจัดทําฐานขอมูลชุมชน โดยประสานงานกับ
ผูนําชุมชน ประชาคมหมูบาน กํานัน/ผูใหญบานและสมาชิกสภา อบต. 

๒.มีโครงการรองรับกิจกรรมตางๆ เชน จัดเก็บขอมูลรายครัวเรือน ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจปญหาและความ
ตองการ จัดประชุมประชาคมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ 

กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน : หมอกควัน/การกําจัดขยะมูลฝอย/การลดแกสเรือนกระจก/
การปองกันตล่ิงพัง/การรักษาริมฝงแมน้ําและชายฝงทะเล/ มลภาวะอากาศเปนพิษ/น้ําเสีย/การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําและผืนปา มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในไดในระดับหนึ่ง โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

๑.จัดทําปายรณรงค  
๒.จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  
๓.จัดกิจกรรมรณรงคการมีสวนรวมของประชาชน และชุมชนในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน หมอก

ควัน การกําจัดขยะมูลฝอย การลดแกสเรือนกระจก การปองกันตลิ่งพัง การรักษาริมฝงแมน้ํา การลดภาวะ
อากาศเปนพิษน้ําเสีย การบํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ําและผืนปา   

กิจกรรมปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ไขหวัดนก และไขหวัด ๒๐๐๙ มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดในระดับหนึ่งโดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการ
ดังนี้ 



๑.จัดทําปายรณรงค  
๒.จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  
๓.จัดกิจกรรมรณรงคการมีสวนรวมของประชาชนในการรณรงคปองกันและชวยเหลือประชาชนจาก

ภัยโรคติดตอ ไขเลือดออก 
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กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท การจัดประเพณี
ทองถิ่น      มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลวโดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

๑.รณรงคสรางความตระหนัก  
๒.ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง

สมานฉันท การจัดประเพณีทองถ่ิน 
๓.จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ เชน วันปยมหาราช วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ  
๔.จัดกิจกรรมประเพณีทองถ่ิน เชน วันสงกรานต วันลอยกระทงแหเทียนพรรษา 
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในไดในระดับหนึ่ง โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 
๑.ประชาสัมพันธโทษของสารเสพติด  
๒.รณรงคประชาสัมพันธ  
๓.จัดกิจกรรมสรางกลุมแกนนําเยาวชนตานยาเสพติด   
๔.ตั้งดานตรวจตราและสุมตรวจผูเสพสารเสพติด 

กิจกรรมการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว 
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดในระดับหนึ่ง โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

1.สงเสริมการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
2.สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามความรู ทักษะ ความสามารถและประสบการณ 
3.สงเสริมการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีและสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย ภัยสึนามิ แผนดิน

ถลม และภัยจากการกอการราย มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดใน
ระดับหนึ่งโดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

๑.ประชาสัมพันธการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  
๒.จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ  
๓.จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการรองรับการเกิดสาธารณภัยตางๆ  
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : งานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน มีการควบคุม

ท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดในระดับหนึ่งโดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 
๑.สงเสริมกิจกรรมของ อปพร. 
๒.สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ กําลังพล ในกิจกรรมของ อปพร. 



๓.สงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. 
กิจกรรมฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางย่ังยืน โดยการสงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่น สินคา OTOP 

ขยายฐานลูกคาและจัดหาตลาดใหอยางย่ังยืน มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในไดในระดับหนึ่ง โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 

๑.สํารวจฐานขอมูลผลิตภัณฑ สินคาชุมชน OTOP 
๒.จัดอบรมการสราง ผลิตภัณฑ สินคาชุมชน OTOP ท่ีมีอัตลักษณของชุมชน 
๓.สนับสนุนการจัดตั้งกลุม   
๔.จัดหาลูกคาและตลาดท่ียั่งยืน 

-40- 
 
กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ (ไขเลือดออก) มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในไดในระดับหนึ่ง โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 
๑.ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจและขอความรวมมือในการรณรงคประชาสัมพันธใหความรูตางๆ       

แกประชาชนในการปองกันโรคไขเลือดออก 
2.ประสาน รพสต. และ อสม. ในการสรางความตระหนักในการปองกันโรคใหประชาชนในพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่อง 

 ๒. กองคลัง  
กิจกรรมการจัดทํารายงานทางการเงินประจําวัน  มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก        

ไดดําเนินการดังนี้ 
1.กําชับใหเจาหนาท่ีลงสมุดเงินสดรับและจายใหเปนปจจุบัน  
2.แจงเวียนหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย ใหผูเก่ียวของทราบ  
3.มีการเทียบยอดในแตละวัน กับสวนงานท่ีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
4.นําระบบบัญชี E-laas มาใชเพ่ือชวยใหการจัดทํารายงานทางการเงินรวดเร็วเปนปจจุบัน 
กิจกรรมการดําเนินงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก       

ไดดําเนินการดังนี้ 
๑.ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
๒.กําชับใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการบันทึกครุภัณฑทันทีท่ีมีการจัดซ้ือจัดจาง และบันทึกการตัดจาย

วัสดุสิ้นเปลืองใหแตละสวนใหเปนปจจุบัน และปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการโดยเครงครัด 
๓.ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรายงานเปนประจําภายในกําหนดเวลา 

 ๓. กองชาง   
กิจกรรมโครงการงานกอสรางตามขอบัญญัติทองถิ่นจําเปนตองมีผูควบคุมงานใหเปนไปตามแบบ

รูปแบบท่ีกําหนดไว มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก ไดดําเนินการกําชับผูควบคุมงานใหควบคุมงาน
กอสรางตามแบบรูปท่ี อบต.กําหนดไว และรายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบเปนระยะๆ และแจง
กรรมการตรวจรับงานทราบ  

กิจกรรมการสงเสริมทักษะและพัฒนาบุคลากรในกองชางใหมีทักษะเพ่ิมสูงข้ึน มีการควบคุม                  
แตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก ไดดําเนินการแจงใหบุคลากรทุกคนจะตองเขารับการฝกอบรม/เพ่ิมทักษะ อยาง



นอยคนละ ๑  ครั้ง/ป และมีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังดานความรู คุณวุฒิ  และ
ประสบการณ 

กิจกรรมการสงเสริมการใชวัสดุอุปกรณอยางถูกวิธี มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ อบต.ไรโคก       
ไดดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน มีการประชุมซักซอมและกําชับการปฏิบัติอยางเครงครัด   
มีการแจงเวียนแนวทางปฏิบัติ และมีการตรวจสอบดูแลเปนประจํา 
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4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมการบริหารความเส่ียง ดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ี : ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            

มีการควบคุมแตยังไมเพียงพอ โดย อบต.ไรโคก ไดดําเนินการดังนี้ 
๑.สงเสริมการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายในการดําเนินงานและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก ของผูบริหาร 

ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนสวนราชการอ่ืนๆ 
๒.จัดการประชุม โดยใหผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนสวนราชการอ่ืนๆ      

เขารวมเพ่ือแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและปญหาตางๆ ในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กิจการพัฒนามาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมท่ียังไมเพียงพอ โดย อบต.ไรโคก        
ไดดําเนินการดังนี้ 

1.สงเสริมใหบุคลากรสังกัดกองการศึกษาฯ ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในการใชงานระบบคอมพิวเตอร  
2.สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความรูของบุคลากรสังกัดสวนการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ           
 
 

 
 
 

    
       ผูรายงาน 

(นายสมิง  คงประเสริฐ) 
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

วันท่ี 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62 


