
 
แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี
 
 
 
 



 

คํานํา 

 แผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึนตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว ๑05 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕61 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฎิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เปนผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนหนวยรับตรวจ ตองจัดวางระบบการตรวจสอบภายใน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง เพ่ือใหหนวยรับตรวจแตละ
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล, ตัวเลข, ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ
ทรัพยากร รวมท้ังการบริหารงานดานอ่ืนๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุง แกไข ใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัด รวมท้ังเสนอแนะ เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลเก่ียวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล และสอบ
ทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค
และสอดคลองกับนโยบาย พรอมกับเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติในองคการบริหารสวนตําบล ใหมีการปรับปรุงแกไขในรายละเอียดตางๆ ของหนวยงานรับตรวจ
ใหถูกตองพรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบระบบควบคุมภายในตรวจสอบตอไป 

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดจัดทําแผนตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ และการสอบ
ทานเบื้องตน รวมท้ังเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ โดยอาศัยระเบียบดังกลาวขางตน ประกอบกับเปนการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ
ภายในขององคการบริหารสวนตําบลไรโคกฉบับเดิม (พ.ศ.๒๕62) ใหสอดคลองกับบริบทของหนวยงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยหวังวาระบบควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบัติงานตอไป 

 

            งานควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 

 



๑.การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 

ภารกิจในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 ๑.  จัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 ๒.  มอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบในการควบคุม/ตรวจสอบเบื้องตน 
 ๓.  ตรวจสอบกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 ๔.  ติดตามประเมินผล รายงาน ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
 
วัตถุประสงคของการวางระบบควบคุมภายใน 
 ๑.  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
 ๒.  เพ่ือใหเกิดความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน 
 ๓.  เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.ขอมูลระบบการควบคมุภายใน 
 

๑.ภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนองคการบริหาร     
สวนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

 วัตถุประสงคการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
   เพ่ือพัฒนาตําบลไรโคกท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเพ่ือใหประชาชนอยูดีกินดี 

 อํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
 มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 มาตรา ๖๗ องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
     (๑) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
     (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอย 
     (๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
     (๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        (๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
     (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     (๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
     (๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความจําเปนและสมควร 
 มาตรา ๖๘ องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทําโครงการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
     (๑) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
     (๒) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
     (๓) ใหมีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 



     (๔) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ 
     (๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
     (๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
     (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
     (๘) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
     (๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
     (๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
     (๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
     (๑๒) การทองเท่ียว 
     (๑๓) การผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม 
 ๑.โครงสรางขององคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

สภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
ได รับการเลือกตั้ งจากราษฎร ห มูบ านละ         
๒  คน ท้ังหมด ๖ หมูบาน รวม ๑๒ คน   

 

- นายกองคการบริห ารส วนตํ าบลไร โคก          
ไดรับการเลือกตั้งจากราษฎร ๑ คน  

- รองนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
แตงต้ังจากนายกองคการบริหารสวนตําบล   
ไรโคก ๒ คน 

- เ ล ข า นุ ก า ร น า ย ก อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร             
สวนตําบลไรโคก แตงต้ังจากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ๑ คน 

พนักงานสวนตําบล 



 
 ๒.การแบงสวนราชการ 
  
    
 
              
  
 

             
  
 

 

                                   
            

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 

(บริหารทองถิ่น ระดับตน)  

สํานักงานปลัด อบต. 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 - งานบริหารท่ัวไป    - งานนโยบายและแผน  
 - งานกฎหมายและคดี   - งานสงเสริมการเกษตร 
 - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานตรวจสอบระบบบัญชี 
 - งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ี - งานสิ่งแวดลอม 
 - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห - งานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 

อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 - งานการเงิน  
 - งานบัญชี  
 - งานพัฒนาและจดัเก็บรายได  
 - งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ 

กองชาง 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

 - งานกอสราง  
 - งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
 - งานประสานสาธารณูปโภค  
 - งานผังเมือง  
   

กองการศึกษาฯ 
อํานวยการทองถิ่น ระดับตน 

- งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
 - งานบริหารการศึกษา  
 - งานกิจการโรงเรียน 
   



 ๓.อํานาจหนาท่ี 

  ผูบริหารมีหนาท่ี 
   ๑.  กําหนดนโยบายจัดทําแผนพัฒนาตําบลและขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และรายจายเพ่ิมเติม เสนอสภา อบต. 
   ๒.  รวมกันบริหารงานกิจการของ อบต. ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และขอบัญญัติของตําบล 
   ๓.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณใหสภา อบต.ทราบ 
   ๔.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย เขารวมประชุมสภาตามสมัยประชุม 

  สภา อบต. มีหนาท่ี 
   ๑.  มีหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลของฝายบริหาร 
   ๒.  มีหนาท่ีใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณของฝายบริหาร 
   ๓.  มีหนาท่ีใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติตําบลตามท่ีฝายบริหารเสนอหรือท่ีประชาชนเสนอ 
   ๔.  ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
   ๕.  ถอดถอนสมาชิกสภา อบต. ท่ีประพฤติตนโดยมิชอบ 
   ๖.  เขารวมประชุมสภาตามสมัยประชุม 

  พนักงานสวนทองถิ่น มีหนาท่ี 
๑. นํานโยบาย แผนงาน โครงการ ตามท่ีฝายบริหารเห็นชอบ ไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จภายใตกรอบของระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ 
๒. จัดใหมีการประชุมของฝายบริหาร 
๓. จัดใหมีการกําหนดอัตรากําลังของพนักงานและเจาหนาท่ีเสนอตอผูบริหาร เพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังตอคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล 
๔. ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ 
๕. จัดทําแผนพัฒนาตําบล ขอบังคับงบประมาณ รับเงิน/จายเงิน ตลอดจนเก็บรักษาเงิน ตรวจเงิน หักภาษี สงภาษี การตัดโอนเงินเดือน จัดทํา
บัญชีงบดุล ตลอดจนทะเบียนคุมรายได รายจาย 
๖. สํารวจออกแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหลงน้ํา ควบคุมอาคาร กอสรางและซอมบํารุง 
๗. สนับสนุนงานตาง ๆ ของ อบต. ท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร  



๓.หนาทีค่วามรับผิดชอบของแตละสวน 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๕ กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบ       
การควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนแนวทางในการดําเนินงาน 

  ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดกําหนดนโยบายหลักสําคัญในการพัฒนาไว ๖ ดาน ดังนี้ 
 ๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  ๑.๑ ขยายเขตไฟฟา ตามสภาพพ้ืนท่ีใหครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล 
  ๑.๒ การติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

  ๑.๓ การสรางและบํารุงรักษาทางบก และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนท่ีไดมาตรฐาน ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชน 
ดําเนินการปรับปรุงถนนท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆ และถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือมีลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ     
ใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรังบดอัดปรับเกรดใหมีสภาพดีข้ึน สามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคาใหมีความสะดวก
และรวดเร็วข้ึน ซ่ึงเปนการกระจายความเจริญไปยังทุกท่ี   
  ๑.๔ การสรางและบํารุงรักษาแหลงน้ํา และชลประทาน โดยเพ่ิมแหลงน้ําเพ่ือใชในการอุปโภค บริโภคหรือเพ่ือใชในดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางท่ัวถึง 

  ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ําประปา และระบบผลิตน้ําประปาใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําประปาใชในการอุปโภค-
บริโภค ตลอดจนทบทวนอัตราคาน้ําประปาตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคกวาดวยการบริหารกิจการประปาขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

  ๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพ้ืนท่ีตําบลไรโคกใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

 ๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

  ๒.๑ สนับสนุนสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดี ม่ันคง สงเสริมการคา จัดใหมีศูนยกลางการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑพ้ืนบาน          
การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมขนาดยอม 

  ๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมท้ังสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร พัฒนาระบบทอสงน้ํา
สําหรับการเกษตรการทํานา 
 
 
 



  ๒.๓ สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ใน ๓ ข้ันตอน คือ 

   ข้ันตอนท่ี ๑ ใหแตละครอบครัวมีความพอเพียงตอการบริโภค 

   ข้ันตอนท่ี ๒ เนนเศรษฐกิจหรือธุรกิจชุมชน 

   ข้ันตอนท่ี ๓ เชื่อมโยงเครือขายชุมชน และการสงเสริมดานการตลาดเนนดานการสงออก และนําเขา 

  ๒.๔ สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนในทองถิ่น 
  ๒.๕ จัดตั้งและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑตําบล (OTOP) 
  ๒.๖ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

  ๒.๗ สงเสริมความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมเด็กและเยาวชน 

  ๒.๘ สงเสริมการรวมกลุม/การพัฒนาเครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล   
  ๒.๙ สงเสริมมุงเนนการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือยกระดับความรู ฝมือและภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ
และสงเสริมสนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย  
     ๓. นโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว 

     ๓.๑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางคมนาคมเขาสูแหลงทองเท่ียว ใหมีความสะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว รวมท้ังการปลูกไมดอกไมประดับ   
และสรางพ้ืนท่ีสีเขียว 

  ๓.๒ สนับสนุนการทองเท่ียวรูปแบบตางๆ นําการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การทองเท่ียวเชิงนิเวศนการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพ รวมท้ังการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม       
โดยสงเสริมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม และใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทองเท่ียวมากข้ึน 

  ๓.๓ จัดใหมีระบบขอมูลดานการทองเท่ียวครอบคลุมท้ังตําบล และพ้ืนท่ีท่ีตอเนื่องพรอมจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวและประชาสัมพันธใหท่ัวถึง 

  ๓.๕ สงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมโฮมสเตย (บานพักรับรอง) 
  ๓.๖ สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 



 ๔. นโยบายดานสงเสริมการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
  ๔.๑ ขยายศักยภาพในแผนงานโครงการขององคการบริหารสวนตําบล โดยมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนาพรอมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของชาวตําบลไรโคก
ใหดีข้ึน ในดานการสังคมสงเคราะหใหแกเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสซ่ึงตองเนนย้ําเปนอยางยิ่ง 

  ๔.๒ การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมใหเปนเอกลักษณท่ีโดดเดนของตําบลไรโคก เชน งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต การถวายสลากภัต 
ประเพณีไทยทรงดํา และโครงการทําบุญลานตากขาว ฯลฯ เปนตน 

  ๔.๓ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกัน ปราบปรามและบําบัดยาเสพติด รวมท้ังจัดใหมีสนามกีฬา ท่ีไดมาตรฐานและมีการจัดการแขงขันกีฬาในระดับหมูบาน
และตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 

  ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถานใหเปนแหลงเรียนรู และแหลงรายไดของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน        
ไดศึกษาอบรมและเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้จะสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน 

  ๔.๕ สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนท่ียากจนและดอยโอกาส และประชาชนท่ัวไป 

  ๔.๖ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

  ๔.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคกมีความรูเก่ียวกับโรคภัยไขเจ็บตางๆ รวมท้ังสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตนได 
  ๔.๘ เฝาระวัง ติดตาม สังเกตการณ และแกไขปญหาโรคระบาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตําบลไรโคก 

  ๔.๙ สงเสริมใหประชาชนในตําบลไรโคก มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สงเสริมใหมีการออกกําลังกายในเขตตําบลไรโคก โดยจัดทําสวนสุขภาพ จัดหาเครื่องออกกําลังกาย 
พรอมเครื่องเลนเด็ก 
  ๔.๑๐ สงเสริมใหมีสนามกีฬาในรมและกลางแจง และสนับสนุนกลุมและชมรมกีฬาชนิดตางๆ       
      ๔.๑๑ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เด็กๆ ในศูนยมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริมพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา  
  ๔.๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณสุข ใหมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

  ๔.๑๓  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และดําเนินงานเรื่องการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ – ๕ ป      
ใหไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน และพัฒนาวิชาการสูมาตรฐาน 

  ๔.๑๔  สงเสริมสนับสนุนอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือใชในการสืบคนขอมูลและเขาถึงเครือขายตางๆ ในการเรียนรู 
  ๔.๑๕  สงเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน 



  ๔.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแขงขันกีฬาท้ังภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเยาวชน ประชาชนไดรับโอกาสในการเลนกีฬาอยางถูกวิธีและการ
ออกกําลังกายอยางท่ัวถึง 

  ๔.๑๗  รณรงคสงเสริมกระบวนการสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 

  ๔.๑๘  พัฒนาองคความรูสูชุมชน สรางชุมชนตําบลไรโคกใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  มุงเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

  ๔.๑๙  สงเสริมการจัดทําแผนแมบทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุมของสังคมองคกรชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและสรางเครือขายการพัฒนา
สังคม 

  ๔.๒๐  สงเสริมการพัฒนาทักษะ การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค รวมท้ังจัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 

  ๔.๒๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับทิศทางของการสรางสุขภาวะแบบองครวมและสรางสังคมอยูดีมีสุข 

  ๔.๒๒  สงเสริมสนับสนุนโครงการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนทุกกลุมอายุ ใหสวัสดิการแกคนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

  ๔.๒๓  สงเสริมการดําเนินงานดานสุขภาพอนามัยและการจัดการสุขภาวะภาคประชาชนโดยผาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

  ๔.๒๔  สงเสริมสนับสนุนการควบคุมปองกันการเผยแพรระบาดของโรคติดตอตางๆ  
  ๔.๒๕  สงเสริมดูแลสุขภาพแมและลุกตั้งแตอยูในครรภ เพ่ือใหทารกมีการพัฒนาการทางสมองและมีการเจริญเติบโตทางรางกาย 

  ๔.๒๖  สงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมเครือขายบริการ สาธารณสุข อปพร. อสม.มูลนิธิและองคกรเอกชนในการชวยเหลือการกูภัยฉุกเฉินผูปวยไดอยาง
ทันทวงที   

 ๕. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

     ๕.๑ อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการรณรงคใหประชาชนชาวตําบลไรโคกเห็นคุณคาและมีจิตสํานึก จัดสรางระบบศูนยรวมใจการกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาและพัฒนาแหลงธรรมชาติ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนใหดีอยางตอเนื่อง 

  ๕.๒ สนับสนุนรณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา และมีจิตสํานึกรับและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๕.๓ สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งแวดลอมของทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพท่ีสวยงาม 

  ๕.๔ บริการและจัดการสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชน และการบริหารจัดการปาชุมชน สรางความสําคัญของปาชุมชน           
ใหแกประชาชน 

  ๕.๕  สงเสริม สนับสนุนโครงการถนนสวย สํานักงานนาอยู และอาคารสาธารณประโยชนตลอดจนโครงการหนาบานหนามอง 

  ๕.๖  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงวนท่ีดินเปนพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับเปนพ้ืนท่ีสรางความสดชื่น  และสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน 
 
 



  ๕.๗  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทางอันนําไปสูการจัดการขยะฐานศูนยและการพัฒนาแนวทางรูปแบบ ๓R 

ดังนี ้
   Reduce   คือ  การลดการใช  การบริโภคทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง 

   Reuse     คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาท่ีสุด  โดยการนําสิ่งของเครื่องใชมาใชซํ้า 

   Recycle   คือ การนําหรือเลือกใชทรัพยากรท่ีสามารถนํากลับมาใชใหม 
  ๖. นโยบายดานการเมืองการบริหาร 

      ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมในทุกๆ ดาน ไดแก การสนับสนุนประชาคมองคกรประชาชน โดยการ 
“รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และรวมรับผลประโยชน เพ่ือประชาชนชาวตําบลไรโคก” ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนปกปองสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย 
      ๖.๒ ใหความรวมมือชวยเหลือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานอ่ืนๆ ทุกแหงในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนอันจะกอใหเกิดความเสียหายรายแรง          
ตอราษฎรในเขตตําบลไรโคก 

   ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เพ่ือเปนการสรางภาพพจน สถาบันองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ใหประชาชนยอมรับ            
และใหความเชื่อถือ 

   ๖.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทํางาน เชน งานบริหารงานบุคคลโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตองการ          
ของประชาชนดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   ๖.๕ เนนการบริหารราชการแบบเปด โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมืองมากข้ึน โดยใหประชาชนเสนอแนะ และแสดง
ความคิดเห็น รวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   ๖.๖ สรางแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญกําลังใจใหขาราชการและผูปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงาน
ดีเดน และเปนท่ียอมรับ 

   ๖.๗ มุงเนนพัฒนาฝกอบรมใหแกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน พนักงานสวนตําบล ตลอดจนพนักงานจาง          
ไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และมีประสบการณในการทํางานเพ่ิมแนวคิดในการพัฒนาตําบลไรโคกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

   ๖.๘ บริหารการคลังอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
   ๖.๙ ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารสํานักงานท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในเขต อบต.ไรโคก และพัฒนา/ปรับปรุง
อาคารรานคาชุมชน (หอประชุม อบต.) ใหไดมาตรฐานระดับตําบล เพ่ือใชเปนสถานท่ีในการประชุม การรับรองแขกบานแขกเมือง และการจัดกิจกรรมตางๆ ของตําบล 
 
 



   ๖.๑๐ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานและเจาหนาท่ี 

   ๖.๑๑ พัฒนา/ปรับปรุง ระบบหอกระจายขาวของตําบล ใหมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังตําบล เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสาร และการ
ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึงและทันตอเหตุการณ 
   ๖.๑๒ สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ท้ังดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและความรูความสามารถในการ
ปองกันสาธารณภัย 

   ๖.๑๓  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนท้ังภาคราชการและภาคประชาชนใหเกิดความรัก           
ความสามัคคีชวยกันพัฒนาตําบล 

   ๖.๑๔  สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เอกสารขาว วารสารเผยแพรกิจกรรมใหประชาชนไดรับทราบ 

   ๖.๑๕  พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีมีหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีและเปนหนวยงานบริการสังคมท่ีดีมีมาตรฐาน 
ดวยการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา การสรางกระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับใหแกสมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงาน 
พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแตละดานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

   ๖.๑๖  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย โดยการพัฒนาระบบกลไกการทํางานในระบบ         
สภาทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาคม 

   ๖.๑๗  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล 

   ๖.๑๘  ประสานเพ่ือกอใหเกิดการสรางเครือขายการทํางานท้ังภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีอําเภอบานลาดและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ สวนราชการท่ีเก่ียวของ
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งานภายในสํานักงาน แบงออกเปน 4 กอง คือ 
 ๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 ๒. กองคลัง 
 ๓. กองชาง 
 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล และราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ี          
ของกองหรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไป         
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  แบงสวนราชการภายในออกเปน 9 งาน  ดังนี ้
 ๑.๑  งานบริหารท่ัวไป  มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้

- ดานงานบริหารท่ัวไป 
- ดานงานธุรการ 
- ดานงานสารบรรณ 
- ดานงานบริหารงานบุคคล 
- ดานงานเลือกตั้งและทะเบียนขอมูล 
- ดานงานกิจการสภา 
- ดานงานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 

 ๑.๒  งานนโยบายและแผน   มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานงานโยบายและแผน  
- ดานงานวิชาการ 
- ดานงานขอมูลและการประชาสัมพันธ 
- ดานงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
- ดานงานงบประมาณ 

 
 
 



 
 ๑.๓  งานกฎหมายและคดี   มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 

- ดานงานกฎหมายและคดี 
- ดานการดําเนินการทางทางคดี  และศาลปกครอง 
- ดานการรองเรียน  รองทุกขและอุทธรณ 
- ดานขอบัญญัติตําบลและระเบียบ  

 ๑.๔  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบในงานดานตางๆ ดังนี ้
- ดานการอํานวยการ 
- ดานการปองกัน 
- ดานการชวยเหลือและฟนฟู 
- ดานการกูภัย 
- ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

 ๑.๕  งานสงเสริมการเกษตร มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้
- ดานการสงเสริมการเกษตร 
- ดานการสงเสริมปศุสัตว 

 ๑.๖  งานตรวจสอบระบบบัญชี มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้
- ดานงานตรวจสอบภายใน 

    ๑.๗ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้
-  ดานสวัสดิการสังคม 
-  ดานการจัดระเบียบชุมชน 
-  ดานการพัฒนาชุมชน 
-  ดานการกีฬาและสันทนาการ 
-  ดานพิทักษสิทธิเด็กและสตรี 
-  ดานการสังคมสงเคราะห 
 



 
 ๑.๘ งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 

-  ดานการสงเสริมอาชีพและขอมูลแรงงาน 
-  ดานการพัฒนาสตรีและเยาวชน 
-  ดานการสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี 

 ๑.๙ งานสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
-  ดานการสุขาภิบาลท่ัวไป 
-  ดานการสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
-  ดานงานอนามัยชุมชน 
-  ดานงานปองกันยาเสพติด 
-  ดานงานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 
-  ดานงานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตอ 
-  ดานงานเฝาระวัง 
-  ดานงานโรคติดตอและสัตวนําโรค 
-  ดานงานโรคเอดส 
-  ดานงานเก่ียวกับการฆาสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.  กองคลัง  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับ
เงินเดือนคาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท    
ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล              
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๔  งาน  ดังนี้ 
 ๒.๑  งานการเงิน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้

- ดานงานการเงิน 
- ดานการรับเงิน เบิก-จายเงิน 
- ดานการจัดทําฎีกาการเบิกจายเงิน 
- ดานการเก็บรักษาเงิน 

 ๒.๒  งานบัญชี  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้
- ดานการบัญชี 
- ดานการจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงิน 
- ดานการจัดทํางบการเงินและงบทดลอง 
- ดานการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

 ๒.๓  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน  และแผนท่ีภาษี 
- ดานการพัสดุ  
- ดานการจัดทําทะเบียนเบิกจายวัสดุ  ครุภัณฑและยานพาหนะ 

   ๒.๔ งานพัฒนารายไดและจัดเก็บรายได  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
- ดานการพัฒนารายได 
- ดานการควบคุมกิจการการคาและคาปรับ 
- ดานการจัดทําทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

 



๓. กองชาง  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ             
และเขียนการตรวจสอบ การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ กอสราง         
และซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล       
และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ  อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย                    
แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๔  งาน  ดังนี้ 
 ๓.๑  งานกอสราง  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้

- ดานการกอสรางและบูรณะถนน 
- ดานการกอสรางและบูรณะสภาพโครงการพิเศษ 
- ดานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
- ดานการบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

 ๓.๒  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานวิศวกรรม 
- ดานการประเมินราคา 
- ดานการควบคุมการกอสรางอาคาร 
- ดานการออกแบบและบริการขอมูล 
- ดานงานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป 

 ๓.๓ งานประสานสาธารณูปโภค  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
- ดานการประสานสาธารณูปโภค 
- ดานงานกิจการประปา 
- ดานการระบายน้ํา 
- ดานงานสวนสาธารณะ 
- ดานงานไฟฟาสาธารณะ 

 
 
 



           ๓.๔ งานผังเมือง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้  
- ดานการสํารวจและแผนท่ี 
- ดานการวางผังพัฒนาเมือง 
- ดานการควบคุมทางผังเมือง 
- ดานการจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรทม   มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปเก่ียวกับการบริหารการศึกษา การสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และงาน
กิจการโรงเรียน และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน  ดังนี ้
 4.๑  งานบริหารการศึกษา มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี ้

- ดานการบริหารวิชาการ 
- ดานการนิเทศการศึกษา 
- ดานงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
                     - ดานการกิจการศาสนา 
  - ดานงานสงเสริมประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  - ดานงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  - ดานการกีฬาและนันทนาการ 
 4.3 งานกิจการโรงเรียน  มีหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานตางๆ ดังนี้ 
  - ดานการจัดการศึกษา 
   - ดานงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  - ดานการบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  - ดานพลศึกษา 
 
 
 



๔.การควบคุมภายในดานการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานมีความชัดเจน รวมท้ังมีการวางแผนการดําเนินงานท่ีเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดซ่ึงจะเปน
ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 ๒. เพ่ือใหการจัดโครงสรางภายในหนวยงานเหมาะสมกับภารกิจ 

 ๓. เพ่ือใหการปฏิบัติงานในดานตางๆ เปนไปตามมาตรฐาน แผน และกฎระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 

 ๔. เพ่ือใหระบบการสื่อสารในหนวยงานมีความเหมาะสม 

 ๕. เพ่ือใหมีระบบสารสนเทศ และสามารถใชขอมูลท่ีเปนประโยชนในการบริหารจัดการ 

 ๖. เพ่ือใหระบบการรายงานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการควบคุม 

 การควบคุมภายในดานการบริหารจัดการในท่ีนี้หมายรวมถึง การวางแผน การจัดองคการ การกํากับงาน การควบคุม และการจัดการระบบสารสนเทศ                
เพ่ือการบริหาร 

 

 

 

 



ควบคุมภายในดานการจัดการ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑. การวางแผน ๑.นโยบายและภารกิจหลัก
ของหนวยงานตาม
กฎหมาย 

 
 
๒.ปรัชญาในการทํางาน
ของผูบริหาร 

๑.ความไม
สอดคลองของแผน
กลยุทธของหนวย 
งานกับนโยบาย
รัฐบาล 
๒.แผนปฏิบัติงาน
ของหนวยงานไม
ครอบคลุมทุก
บทบาทภารกิจและ
ไมชัดเจนเพียงพอ
ตอการนําไปปฏิบัติ 

๑.ทบทวนบทบาทภารกิจ 
กําหนดวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรในแตละ
ชวงเวลาใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
๒.ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการวางแผนของ
องคกร โดยใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมในการวางแผน
ของผูบริหาร 
ทุกระดับ 
๓.ทบทวนปรับปรุงสาระของ
แผนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานตามแผนใหทันสมัย 
และอยูในกรอบเวลาท่ีควรจะ
เปนอยูเสมอ 

๑.จัดประชุมชี้แจง แจง
เวียนหรือทําความเขาใจ
เก่ียวกับนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาองคกรตาม
บทบาทภารกิจและเผยแพร
ประชาสัมพันธแผนของ
หนวยงานใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบอยางท่ัวถึง 
๒.จัดใหมีการรับฟงและ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ระหวางผูท่ีเก่ียวของ 

๑.สอบทานความ        
สอดคลองของแผนปฏบิัติ
งาน 
กับนโยบายรฐับาล 
๒.ประเมินความเหมาะสม
ของแผนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตามแผน 

 

 

 

 



การควบคุมภายในดานการจัดการ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๒.การจัด
องคกร 

๑.นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการและนโยบาย
รัฐบาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ 
แวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอบทบาท
ภารกิจของหนวยงาน 
๒.บทบาท ภารกิจ และ
อํานาจหนาท่ีของหนวย 
งาน 
๓.อัตรากําลัง และความรู
ความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน 
๔.การมอบหมายงานและ
การแบงแยกหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 

๑.ความไมเขาใจอยาง 
ชดัเจนตอนโยบายและ   
ทิศทางการปฏิรูประบบ
ราชการและนโยบายรัฐบาล 
๒.โครงสรางองคกรและการ
จัดอัตรากําลังไมเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจ 
๓.การมอบหมายงาน และ
การจัดบุคลากรตาม
โครงสรางหนวยงาน        
ไมเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ 
๔.การแบงแยกหนาท่ีความ
รับผิดชอบไมชัดเจน 

๑.มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ 
ศึกษาและทําความเขาใจแนว 
นโยบายตางๆ ท่ีมีผล 
กระทบตออํานาจหนาท่ี หรือ 
ภารกิจของหนวยงานเพ่ือปรับ
บทบาทขององคกรใหเหมาะสม
สามารถสนองนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
๒.กําหนดโครงสรางองคกรและ
อัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ
รวมท้ังกําหนดสายการบังคับ
บัญชาและการมอบหมายงานให
ชัดเจน 
๓.พัฒนาทักษะและความรู
ความสามารถของบุคลากรให
เหมาะสมกับภารกิจท่ีมอบหมาย 

๑.ประกาศโครงสราง
องคกรและบุคลากรท่ี
รับผิดชอบสายงานหลัก
ใหทราบท่ัวกัน 
๒.เผยแพรบทบาท
หนาท่ีและความ
รับผิดชอบของ
หนวยงานตอสาธารณะ 
และประชุมชี้แจงทํา
ความเขาใจภายใน
หนวยงาน กรณี
ปรับเปลี่ยนโครงสราง
หรือบทบาทภารกิจ  
ตามนโยบาย 

๑.สอบทาน ทบทวนความ
เหมาะสมของโครงสรางและ
การจัดอัตรากําลังอยางนอย
ปละครั้ง 
๒.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในหนวยงาน
อยางสมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานการจัดการ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

การติดตามและประเมินผล 

๓.กํากับงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.การควบคุม 

๑.หนาท่ีความรับผิด 
ชอบและสายการ      
บังคับบัญชาของการ  
บริหารงานในระดับ
ตางๆ 
๒.ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
๓.ภาวะผูนําและ
จิตสํานึกของผูบริหาร 
๔.มาตรการจูงใจ         
ผูปฏิบัติงาน 
๕.จิตสํานึกของผู 
ปฏิบัติงาน 
๑.นโยบายการควบคุม
งานและทรัพยากร 

๑.ระบบการสั่งการหรือ
การมมอบหมายงานไม
เหมาะสม 
๒.ผูบริหารขาดภาวะผูนํา 
ขาดความรู และทักษะใน
การบริหารงาน 
๓.กฎเกณฑ กติกา      
ดานการบริหารงานบุคคล
ไมชัดเจน 
๔.เจาหนาท่ีขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 
๑.ขาดแนวนโยบายท่ี
ชัดเจนในการควบคุมงาน 
และทรัพยากรของ
หนวยงาน 

๑.กําหนดสายการบังคับบัญชาและระบบการ
สั่งการท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
๒.กําหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผล
งานท่ีเหมาะสมและเปนธรรม มีการกําหนด
เกณฑการใหรางวัลหรือบําเหน็จความชอบ 
หรือประกาศเกียรติคุณของผูท่ีมีผลงานดีเดน 
๓.จัดใหมีการประชุมอบรมจริยธรรมและปลูก
จิตสํานึกในการใหบริการหรือการสรางผลงาน
เพ่ือประโยชนสาธารณะใหกับเจาหนาท่ีอยาง
สมํ่าเสมอ 
 
 
 
๑.กําหนดนโยบายการควบคุมทรัพยากร และ
มอบหมายใหมีหนวยงานหรือคณะบุคคลรับ 
ผิดชอบติดตามกํากับการปฏิบัติตามนโยบาย 
และเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนนโยบายให
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ 

๑.ประชุมชี้แจงเพ่ือ
ซักซอมหรือทําความ 
เขาในเก่ียวกับ      
ทบบาทภารกิจและ
หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
ทุกครั้งท่ีมีการปรับ 
เปลี่ยนหนาท่ีหรือ
มอบหมายงานใหม 
 
 
 
 
๑.ประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติใหมี
การสื่อสารหรือประ 
ชุมชี้แจงทําความเขา 
ใจในกรณีมีการปรับ 
เปลี่ยนนโยบายและ
แนวปฏิบัติทุกครั้ง 

๑.ประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติตามแผนงานและ
บทบาทภารกิจของแต
หนวยงาน 
๒.ประเมินผลสําเร็จของ
งานและความพึงพอใจ
ของบุคลากร จากการใช
หลักเกณฑการใหรางวัล 
 
 
 
 
๑.ติดตามประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ระบบ 
งาน และประสิทธิผลของ
การควบคุมทรัพยากรให
เปนไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติ 

 
 



การควบคุมภายในดานการจัดการ 
ขั้นตอน 

การ
ดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๕.การ
จัดการ
ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร 

๑.ระบบ
สารสนเทศ 
ของ
หนวยงาน 
๒.นโยบายใน
การเผยแพร
ขอมูล
ขาวสารของ
หนวยงาน 
๓.เครื่องมือ 
อุปกรณ และ
เทคโนโลยีท่ี
ใชในการ
จัดระบบ
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารของ
หนวยงาน 

๑.การผลิตขอมูล
ขาวสารไมเปนปจจุบัน 
ไมครบถวนและเผยแพร
เขาไมถึงกลุมเปาหมาย 
หรือเขาถึง
กลุมเปาหมายแตไม
ทันเวลา 
๒.การรวบรวมวิเคราะห 
และนําเสนอขอมูลเพ่ือ
การบริหาร และการตัด 
สินใจไมมีประสิทธิภาพ 
๓.ผูบริหารไมใหความ 
สําคัญกับการเผยแพร
ประชาสัมพันธภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

๑.จัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 
๒.จัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ
รวบรวมและวเิคราะหความตองการ
ใชขอมูลท้ังในระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ 
๓.จัดระบบขอมูลและกําหนด
ตารางเวลาในการผลิตขอมูลเพ่ือให
การผลิตขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงานถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบัน ตลอดจนสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันเวลา 
๔.กําหนดขอบเขตและวิธีการเขาถึง
ขอมูลและระบบการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร 

๑.เผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือ
การบริหารและประชาสัมพันธ
ท้ังภายในและภายนอก
หนวยงานอยางเปนระบบให
ครบถวนทันเวลา 

๑.สอบทานระบบจัดทําและจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังนโยบายใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารเปนครั้ง
คราว 
๒.สอบทานความเชื่อถือไดความเปน
ปจจุบัน และความทันเวลาของขอมูล
ขาวสาร 

 
 
 



การควบคุมภายในดานการจัดการ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๖.การ
ดําเนินการ
ตามนโยบาย
รัฐบาล, 
นโยบาย
กระทรวง 
มหาดไทย, 
นโยบายกรม
สงเสริมการ
ปกครอง
ทองถ่ิน และ
แนวทางการ
ปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 

๑.การดําเนินการตาม
นโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติตางๆ 
๒.การถายทอดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติตางๆ  

๑.การตรวจสอบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ
ตาง ๆ 
ไมเปนปจจุบัน 
ไมถายทอดนโยบายและ
การรับรูท่ีไมตรงกัน 
๒.การปฏิบัติตาม
นโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติตางๆ   
ท่ีไมครบถวนตาม
ข้ันตอน และวิธีปฏิบัติ 

๑.แจงใหผูปฏิบัติติดตามนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
๒.จัดใหมีการถายทอด เผยแพรและ
แลกเปลี่ยนความรูเปนประจํา 
๓.ตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติตางๆ ใหเปนไปอยาง
ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามข้ันตอน 
๔.กําหนดใหมีการรายงานการดําเนินการ
เปนประจํา 

๑.การตรวจสอบจาก
ระบบอินเตอรเน็ต 
๒.การชี้แจงในการ
ประชุมตางๆ  
 

๑.ตรวจสอบจากบันทึก
รายงานผลการปฏิบัติ 
๒.ตรวจสอบจากเอกสาร
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕.การควบคุมภายในดานงบประมาณ 
 
วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือใหการวางแผนและกําหนดวงเงินงบประมาณประจําป และการทําแผนงบประมาณลวงหนาสอดคลองกับภารกิจ วัตถุประสงคและแผนงาน                
ของหนวยงานตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

 ๒.เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สามารถบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

 ๓.เพ่ือใหมีขอมูลสารสนเทศดานงบประมาณท่ีเพียงพอ และถูกตอง สําหรับการบริหารงบประมาณของหนวยงาน 
 
ขอบเขตการควบคุม 

 เปนการวางระบบควบคุมดานงบประมาณในทุกข้ันตอน (การขอตั้งงบประมาณ การบริหารและควบคุมงบประมาณ การรายงานและติดตามผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานงบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและ     
การสื่อสาร 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๑.ขอตั้ง
งบประมาณ 

๑.ภารกิจหลักของ
หนวยงาน 
๒.วัตถุประสงคของ
องคกรท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรในการ
พัฒนา อบต. 
๓.เปนหมายผลลัพธ
จากการใชงบประมาณ
ตามแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวขององคกร 
๔.จิตสํานึกสาธารณะ 
เพ่ือประโยชนโดยรวม
ของตําบล 
๕.การมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน 

๑.นโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของหนวย งาน
ไมชัดเจนไมสอดคลอง 
กับภารกิจหลัก นโยบายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของและไมสอดคลอง     
กับแผนงบประมาณ 
๒.การวิเคราะหความ 
คุมคาและการจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน/
โครงการท่ีขอตั้ง
งบประมาณไมชัดเจน  
ไมเหมาะสม 
๓.เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใน
การจัดทํางบประมาณยังไม
มีความรูในการจัดทํางบ 
ประมาณท่ีเปนโครงการใหม 

๑.ทบทวนภารกิจ นโยบายเปาหมายและ
วัตถุประสงคของหนวยงานและความสอดคลอง
ของนโยบายกับแผนพัฒนา อบต. 
๒.จัดทําแผนงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน 
และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกฝาย
ในหนวยงาน 
๓.ใหหนวยงานเจาของงาน/โครงการจัดทํา
รายละเอียดแผนงานโครงการและจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน/โครงการในภาพรวม       
ตามแผนพัฒนา อบต. 
๔.มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดทํางบประมาณ 
ตลอดจนจัดใหมีการประชุมชี้แจงแกเจาหนาท่ี  
ท้ังกอนและหลังการขอตั้งงบประมาณเพ่ือทํา
ความเขาใจและแจงผลการดําเนินการ             
เพ่ือประโยชนในการเตรียมการขอตั้งหรือ         
ขอใชงบประมาณ 

๑.แจงเปาหมายของ
หนวยงาน  วงเงิน
งบประมาณท่ีขอตั้ง 
พรอมท้ังหลักเกณฑ
การพิจารณาของ     
ผูบริหารใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของทราบ 

๑.ประเมินความ   
มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ
พิจารณาขอตั้ง
งบประมาณและ
ความสมเหตุสมผล
ของวงเงิน
งบประมาณท่ีขอตั้ง
เพ่ือเตรียมการ
ชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปน 

 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานงบประมาณ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและ  
การสื่อสาร 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๒.การบริหาร
และควบคุม
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.การรายงาน
และติดตามผล 

๑.วินัยในการใชจาย 
เงินของหนวยงาน 
๒.ระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
และการแบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบ 
๓.ระบบการควบคุม   
การใชจายเงินงบ 
ประมาณ 
๔.จริยธรรมของ            
ผูบริหารและ 
ผูปฏิบัตงิาน 
๑.ระบบการรายงาน 
๒.ความตองการใช
รายงาน 
๓.ระบบการติดตาม
ประเมินผล 

๑.ไมมีการวางแผนการ
ทํางาน โดยเฉพาะแผนการ
จัดซื้อจัดจางและแผนการ
ใชจายเงิน 
๒.การใชจายเงินลาชา     
ไมเปนไปตามแผน 
๓.ระบบการควบคุมและ
บันทึกบญัชไีมรัดกุมและไม
เปนปจจบุัน 
 
 
๑.รายงานไมถูกตอง  
ไมครบถวนและไมทนักาล 
๒.รายงานไมเหมาะสมตอ
การใชงาน 
๓.ระบบการสอบทานและ
การติดตามประเมนิผลไม
เพียงพอ 

๑.จัดทําแผนการใชจายเงนิใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
งาน หรือแผนการจัดซื้อจัดจางและใหมีผูรับผิดชอบ
ติดตามกํากับดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน 
๒.จัดใหมีระบบควบคุมการใชจายเงินและระบบรายงาน
ผลการใชจายเงิน ตลอดจนระบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงานอยางเขมงวด 
๓.จัดใหมีผูรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุม
ทางบญัชีและรายงานใหเปนปจจุบัน 
๔.แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให
ชัดเจน และใหมีการสอบทานอยางสม่าํเสมอ 
 
๑.มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยมีผูมีหนาที่
รับผิดชอบอยางสม่าํเสมอ 
๒.จัดใหมีการทบทวนรูปแบบและความตองการใช
รายงานจากผูที่เก่ียวของเปนคร้ังคราวตามความ
เหมาะสม 
๓.จัดระบบการสอบทานและตดิตามประเมินผลให
ครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริหารงบประมาณ 

๑.รายงานผลความ 
กาวหนาในการ        
ดําเนินงานผลการใช
จายเงิน และปญหา
อุปสรรคตลอดจน
ขบวนการแกไข     
ปญหาใหหนวยงาน   
ที่เก่ียวของทราบเปน
ประจํา 
 
 
๑.ชี้แจงรูปแบบการ
รายงานและระบบการ
ติดตามประเมนิผลให
ทุกฝายที่เก่ียวของ
ทราบ 
๒.เผยแพรรายงานที่
เก่ียวของใหทุกฝาย
ทราบ 

๑.ติดตามผลการ    
ดําเนินงาน/การใช
จายเงิน และผลการ  
แกไขปญหาอุปสรรค  
ตาง ๆ รวมทั้งความ
สม่ําเสมอ ถูกตอง
ทันเวลาของรายงานการ
ใชจายเงิน 
๒.วิเคราะหเปรียบ 
เทียบแผนและผลการใช
จายเงินงบประมาณ 
๑.ประเมินความ 
เหมาะสมของ 
รูปแบบการรายงานและ 
การใชประโยชน 
จากรายงาน 

 
 
 
 



๖.การควบคุมภายในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายดานบุคลากรท่ีชัดเจน และสอดคลองกับเจตนารมณการสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

 ๒. เพ่ือใหมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. เพ่ือใหกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ นโยบายของรัฐและหนวยงานกลาง 

 ๔. เสริมสรางใหบุคลากรในหนวยงานมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงานตอหนวยงานและประชาชน 
 
ขอบเขตการควบคุม 

 กระบวนการบริหารงานบุคคลทุกข้ันตอน ตั้งแตการสรรหา การแตงตั้ง และการบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ การพิจารณาเงินเดือน คาจาง
หรือผลตอบแทนและสวัสดิการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาบุคลากรจนกระท่ังการพนจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๑.การสรรหา 
บรรจุ แตงตั้ง 
 
 
 
 
 
 
๒.การมอบ 
หมายงาน 

๑.นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.แผนอัตรากําลังของ
หนวยงาน 
๓.กฎ ระเบียบ และขอ 
บังคับตาง ๆที่เก่ียวของ 
๔.จิตสํานึกขอผูรับผิดชอบ 
 
๑.ระบบฐานขอมูลดาน
ความรู ทักษะและ
ความสามารถของ
เจาหนาที ่
๒.นโยบายและหลักเกณฑ
การมอบหมายอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบ 
๓.ปรัชญาการทาํงานและ
ทัศนคติของผูบริหาร 

๑.การวางแผนดานอัตรากําลัง
เก่ียวกับการสรรหา บรรจุ และ
แตงตั้งบุคลากรในหนวย 
งานไมเหมาะสมหรือ 
ไมสอดคลองกับนโยบาย 
๒.ไมมีการกําหนดแผน
อัตรากําลังเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๑.นโยบายและหลักเกณฑการ
มอบหมายอํานาจหนาที่     
ความรับผิดชอบไมชัดเจน 
๒.การมอบหมายงานไมตรงกับ
ความรูความสามารถของ
บุคลากร 
๓.ไมมีระบบฐานขอมูลบุคลากร
เพื่อบรรจุบุคคลใหเหมาะสมกับ
ตําแหนง 

๑.วิเคราะหแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
กับนโยบาย รวมทัง้ทบทวนและวางแผนดาน
อัตรากําลังใหสอดคลองกัน 
๒.กําหนดหลักเกณฑและแผนอัตรากําลัง
สํารองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓.กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการสรร
หา บรรจุ และแตงตั้งบุคลากรในหนวยงานให
ชัดเจนและเปดเผย 
๑.ทบทวนนโยบายและกําหนดหลักเกณฑการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน 
๒.จัดใหมีการนําฐานขอมูลดานบุคลากร และ
คุณลักษณะเฉพาะตาํแหนงมาใชในการ
พิจารณามอบหมายงาน 
๓.จัดใหมีการพิจารณาหรือทดสอบความรู
ความสามารถของเจาหนาที่กอนที ่
จะมอบหมายงาน 
๔.จัดระบบฐานขอมูลดานบุคลากรภายใน
หนวยงาน 

๑.ประกาศนโยบายและแผน
ดานอัตรากําลังรวมทั้ง
หลักเกณฑการสรรหา และ
บรรจุแตงตั้งใหทราบทั่วกัน 
 
 
 
 
๑.เปดเผยขอมูลตาง ๆ  
ดานบุคลากร เชน นโยบาย 
หลักเกณฑการมอบหมาย
อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
การจัดกลุมบุคลากรจําแนก
ตามลําดับอาวโุส คุณวฒุิ อายุ 
เพศ และอ่ืน ๆ ผลการ
ประเมินความรูความสามารถ
เกณฑการทดสอบ เปนตน 
เพื่อความโปรงใสและเปน
ธรรม 

๑.ประเมินความ
เหมาะสมของการสรร
หา บรรจุ และแตงตั้ง
บุคลากรในหนวยงาน 
๒.ติดตามผลการ
ปฏิบัติของบุคคลที่
ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง 
๑.ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่

 
 
 
 



การควบคุมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๓.พัฒนาบุคลากร ๑.นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.หลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา
บุคลากรในหนวยงาน 
๓.ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน 

๑.การพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานไมสอดคลองกับ
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.เจาหนาท่ีไมไดรับการ
พัฒนาอยางท่ัวถึงและ
ตอเน่ือง 
๓.การพัฒนาบุคลากรไมเกิด
ประสิทธิภาพ 
๔.บุคลากรไมสนใจท่ีจะ
พัฒนาตนเองและเรียนรู
เพ่ิมเตมิ 

๑.จัดใหมีการทบทวนและวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย
และเปาหมายของหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ 
๒.จัดใหมีการจดัทําฐานขอมูลประวัติ
ขอมูลบุคลากร และประวัติการไดรับการ
ฝกอบรมในหนวยงานใหทันสมัยและ
สม่ําเสมอ 
๓.กําหนดเปาหมาย หลักเกณฑและ
วิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหชัดเจน 
๔.จัดใหมีระบบการสับเปลี่ยนหมนุเวียน
บุคลากรในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดาน 
๕.จัดใหมีระบบการวัดหรือประเมนิผล
การปฏิบัติงาน 

๑.แจงแนวทางการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานให
เจาหนาท่ีรับทราบ 
๒.จัดใหมีการรับฟงและ
แลกเปลีย่นขอคิดเห็นเก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากรจาก
เจาหนาท่ีทุกระดับใน
หนวยงาน 

๑.ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
๒.การตรวจสอบการรายงาน
ผลการเขารับการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงาน 
๓.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีในหนวยงาน
ภายหลังจากท่ีไดรับการ
พัฒนาแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๔.การพิจารณาให
คาตอบแทนและ
สวัสดิการตาง ๆ 
ภายในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.การธํารงรักษา
บุคลากรท่ีมคีวามรู
ความสามารถไวใน
หนวยงาน 

๑.นโยบายรัฐบาล 
๒.นโยบายคาตอบแทน
และสวัสดิการตาง ๆ 
ภายในหนวยงาน 
๓.หลักเกณฑการให
คาตอบแทนและสวัสดิการ
ตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
๑.นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.มาตรการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแกบุคลากร 
๓.วัฒนธรรมของหนวยงาน
และทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงาน 

๑.นโยบายและหลักเกณฑ
การใหคาตอบแทนภายใน
หนวยงานไมชัดเจนและไม
สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล 
๒.การตอตานและ
วิพากษวิจารณภายใน
หนวยงานเก่ียวกับความไม
เปนธรรม และความไม
โปรงใสไนการพิจารณา
ความชอบหรือ
ผลตอบแทนจากการ
ทํางานของบุคลากร 
๑.ไมมีนโยบายการธํารง
รักษาทรัพยากรบุคคลของ
หนวยงาน 
๒.เจาหนาท่ีขาดขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๑.จัดใหมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑการ
ใหคาตอบแทนใหเหมาะสมเปนธรรมอยูเสมอ รวมท้ัง
กําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลงานและตอบแทนความชอบในการปฏิบัติงาน
หรือจัดสรรเงินรางวัล หรือผลตอบแทนพิเศษอ่ืน  
๒.จัดใหมีหัวหนาผูควบคุมงานเขารวมในการประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
๓.กําหนดหลักเกณฑการประเมินผลและการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน และประกาศหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยเปดเผย 
 
 
 
 
๑.จัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน 
และกําหนดแนวทางการธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงาน 
๒.จัดใหมีรางวัลใหแกเจาหนาท่ีอาวุโสและมี
ความสามารถ 
๓.จัดใหมีผูรับผดิชอบกําหนดหลักเกณฑและระยะ 
เวลาในการพิจารณาเลื่อนระดบัและตําแหนง 
๔.จัดใหมีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามระยะเวลา
และผลงาน 

๑.ประชุมช้ีแจงนโยบาย
และหลักเกณฑหรือสิทธิ
ประโยชนรวมท้ัง
สวัสดิการตาง ๆ ให   
ทุกฝายทราบท่ัวกัน 
๒.ประกาศผลการ    
ประเมินการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือนใน
ภาพรวมใหทราบท่ัวกัน 
 
 
 
 
๑.ช้ีแจงนโยบายและ
หลักเกณฑตาง ๆ ใน
การธํารงรักษาบุคลากร
ใหทุกฝายรับทราบท่ัว
กัน 

๑.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีวามีความ
เหมาะสมกับ
คาตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชนท่ีไดรับ 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ตรวจสอบจํานวน
บุคลากรท่ีขอโอน 
(ยาย) , ลาออก , 
เกษียณอายุ  
ตรวจสอบประวัติการ
ทํางาน ทุกสิ้น
ปงบประมาณ 

 
 
 
 



การควบคุมดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนการดําเนิน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๖.การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

๑.นโยบาย หลักเกณฑ 
และรูปแบบการประเมิน 
- ทดลองการปฏิบัติงาน 
- เลื่อนข้ันเงินเดือน 
- เลื่อนระดบัตําแหนง 

๑.ไมมีการช้ีแจงหลักเกณฑการ
ประเมินใหเจาหนาท่ีทุกระดับทราบ 
ทําใหเกิดความไมเขาใจและไม
ยอมรับผลการประเมิน 
๒.การประเมินผลไมเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนด 

๑.จัดใหมีระบบการประเมินผล
บุคลากรในรปูของคณะกรรมการ 
๒.จัดใหมีผูรับผดิชอบในการตอบ
ขอสงสัยเก่ียวกับหลักเกณฑ    
การประเมินผลภายในหนวยงาน 

๑.ช้ีแจงหลักเกณฑการ
ประเมินใหเจาหนาท่ี         
ทุกระดับทราบ 
๒.จัดใหมีการรับฟงและ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น   
จากผูท่ีเก่ียวของ 

๑.ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมของหลักเกณฑการ
ประเมิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. การควบคุมภายในดานทรัพยสิน 
 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหหนวยงานตางๆ มีการวางแผนเก่ียวกับการจัดหา และการดูแลทรัพยสินของหนวยงานให เปนไปดวยความเหมาะสมและมีการใชงาน                    
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒.เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางและการจําหนายทรัพยสินมีความโปรงใส และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

๓.เพ่ือใหการใชทรัพยสินเปนไปตามระเบียบของทางราชการอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

๔.เพ่ือใหมีระบบการควบคุม เก็บรักษาทรัพยสินท่ีเหมาะสม สามารถปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 
ขอบเขตการควบคุม 

เปนการควบคุมทรัพยสินตั้งแตกระบวนการวางแผน จัดหา การจัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย การใช การเก็บรักษาและซอมบํารุง ตลอดจนจําหนายทรัพยสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
การควบคุมภายในดานทรัพยสิน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 
๑.การจดัหาทรัพยสิน ๑.แผนการจัดซื้อจัดจาง

ประจําป แผนการจดัซื้อของ
สวนราชการประจําไตรมาส  
๒.กฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
๓.งบประมาณท่ีไดรับ 
๔.ทัศนคติและ 
ความรับผิดชอบ 
ของผูปฏิบัติงาน 

๑.แผนการจัดหาทรัพยสิน
และพัสดุไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 
๒.เจาหนาท่ีไมดําเนินการ
ตามแผนท่ีไดวางไว 
๓.เจาหนาท่ีไมปฏิบัตติาม
กฎหมายระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
๔.ทรัพยสินท่ีจัดหามี
คุณภาพไมตรงตาม
มาตรฐาน 

๑.จัดทําแผนการจัดซื้อหรือจัดหาและ
พิจารณาความสาํคัญในการจัดหา
ทรัพยสินตามลําดับและความเหมาะสม 
๒.จัดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของ 
๓.การจดัซื้อจัดหาตองกําหนด
คุณลักษณะของทรัพยสินตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรอื
ตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไป 
๔.จัดใหมีผูเช่ียวชาญในการทดสอบ
คุณภาพของทรัพยสินท่ีจัดหาตามความ
จําเปนกอนท่ีจะมีการตรวจรับทรพัยสิน
น้ัน ๆ 

๑.เผยแพรนโยบาย แผนการ
จัดหาทรัพยสินประจําป และ
กระบวนการในการจัดหา
ทรัพยสินทุกข้ันตอน 
๒.ช้ีแจงและทําความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีให
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ 

๑.ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายและ
แผนการจดัหาทรัพยสิน 
๒.ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบและมตคิณะรัฐมนตร ี
ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานทรัพยสิน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร 
การติดตามและ

ประเมินผล 
๒.การใชการควบคมุ
การเก็บรักษาทรัพยสิน 

๑.กฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีเก่ียวของ 
๒.หลักเกณฑการเบิกจาย
และการใชทรัพยสินของ 
ทางราชการ 
๓.นโยบายและหลักเกณฑ
การบริหารทรัพยสิน 
๔.จิตสํานึกและ 
ความรับผิดชอบ 
ของผูปฏิบัติงาน 

๑.เจาหนาท่ีไมปฏิบัตติาม
กฎหมายระเบียบและคูมือ
การใชและดูแลทรัพยสิน 
๒.เจาหนาท่ีขาดความรูความ
ชํานาญและจติสาํนึกท่ีดีใน
การใชและดูแลทรัพยสิน 
๓.ใชทรัพยสินไมตรงตาม
วัตถุประสงค 
๔.ทรัพยสินไมตรงตาม
วัตถุประสงคการใช 
๔.ทรัพยสินสญูหาย 
๕.ไมมีการบันทึกทะเบียน
ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 
๖.สถานท่ีตดิตั้งและเก็บ
รักษาทรัพยสินไมเหมาะสม 

๑.กํากับดูแลเจาหนาท่ีใหมีการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและวิธีการใชทรัพยสินอยาง
เครงครดั 
๒.จัดทําแนวปฏิบัติการใชทรัพยสนิ   
แตละประเภทตามความเหมาะสม และ
กรณีท่ีเปนทรัพยสินท่ีมเีทคโนโลย ี     
ท่ีซับซอนควรจัดใหมีการอบรมใน    
การใชทรัพยสินเหลาน้ันดวย 
๓.จัดกิจกรรมเสริมสรางจติสํานึกท่ีดีแก
เจาหนาท่ี รวมท้ังการใช ดูแล รักษา
ทรัพยสินของทางราชการใหสม
ประโยชน 
๔.กําหนดใหทําทะเบียนคมุทรัพยสินให
เปนปจจุบัน 
๕.จัดใหมีระบบการรายงานการใช
ทรัพยสินประจําไตรมาส หรือประจําป 
๖.จัดสถานท่ีตั้งและเก็บรักษาให
เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสนิ 

๑.จัดประชุมช้ีแจง แจงเวียน 
และทําความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑการใชและ
บํารุงรักษาทรัพยสินใหผูท่ี
เก่ียวของทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ติดตามการใชและดูแล
รักษาทรัพยสินใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานทรัพยสิน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน สหภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 
๓.การซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน 

๑.นโยบาย ระเบียบ รวมท้ัง
หลักเกณฑเก่ียวกับการ
ซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน 
๒.การกําหนดผูรับผดิชอบ
เฉพาะ 
๓.ทะเบียนครภุัณฑ และการ
ซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

๑.ไมมีนโยบายและแผนการ
ซอมบํารุงรักษาทรัพยสินท่ี
เหมาะสม 
๒.ไมมีผูรับผดิชอบดูแล
ทรัพยสินโดยเฉพาะ 
๓.ทรัพยสินท่ีมีอยูจริงไมตรง
กับบัญชี 
๕.ทรัพยสินชํารุดหรือ
เสียหายกอนเวลาอันควร 
๖.ไมมีการจัดทําทะเบียน
ประวัติทรัพยสินและประวัติ
การซอมบํารุง 
 

๑.กําหนดแผนการซอมบํารุงรักษา
ประจําปของทรัพยสินประเภทตาง ๆ 
ใหชัดเจน 
๒.จัดใหมีผูรับผดิชอบดูแลรักษา
ทรัพยสินโดยเฉพาะตามความ
เหมาะสม 
๓.จัดใหมีการตรวจสอบหรือ      
สอบทานทรัพยสินอยางสม่ําเสมอ 
๔.กําหนดใหมีการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๕.จัดทําทะเบียนครุภณัฑและการ
ซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหเปน
ปจจุบันและตรวจสอบทะเบียนการ
ซอมบํารุงกับรายงานการซอมบํารงุ
ของหนวยงาน 
๖.จัดใหมีการทําสัญญาบํารุงรักษา
ประจําป 

๑.แจงเวียนขอมลูขาวสาร
เก่ียวกับแผนการซอม
บํารุงรักษา การทําสัญญา
บํารุงรักษาการประกันภยั
และวิธีการใชทรัพยสินใหทุก
ฝายทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมของการซอมแซม
และบํารุงรักษาทรัพยสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานทรัพยสิน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๔.การจาํหนายทรัพยสิน ๑.นโยบายและหลักเกณฑ
การจําหนายทรัพยสิน 
๒.กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการจําหนาย
ทรัพยสิน 

๑.นโยบายแลหลักเกณฑการ
จําหนายทรัพยสินไมชัดเจน 
๒.การจาํหนายทรัพยสินออก
จากทะเบียนไมเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 
๓.ไมมีการจําหนายทรัพยสิน    
ท่ีเสื่อมสภาพการใชงานออก
จากระบบ ทําใหมียอด
ทรัพยสินมาก แตไมสามารถ
ใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

๑.จัดใหมีการศึกษาและ
ทบทวนนโยบายและ
หลักเกณฑการจําหนาย
ทรัพยสินตามความเหมาะสม 
๒.กํากับดูแลการจาํหนาย
ทรัพยสินใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
๓.จัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพทรัพยสินทุก
ครั้งกอนมีการจําหนาย 
๔.ใหมีการรายงานการ
จําหนายทรัพยสินตาม
ระเบียบท่ีกําหนด 

๑.แจงหลักเกณฑการ
จําหนายทรัพยสินใหผูท่ี
เก่ียวของทราบ 
๒.ประกาศและเผยแพร
รายการทรัพยสินท่ีจะ
จําหนายโดยเปดเผย 
๓.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ติดตามการจําหนาย
ทรัพยสินใหเปนไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.การควบคุมภายในดานการเงิน 
 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหการบริหารการรับ – จายเงิน และการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบ 

๒.เพ่ือใหการบันทึกบัญชีการรับ – จายเงินเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 
ขอบเขตการควบคุม 

เปนการควบคุมการรับ – จายเงินของสวนราชาร เพ่ือใหการรับ – จายเงินเปนไปตามแผนและวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานการเงิน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การรับเงิน ๑.นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับกับการรบัและ
การเก็บรักษาเงิน 
๒.ความรูความสามารถ
และทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน 
๓.จรยิธรรมของ
ผูปฏิบัติงาน 

๑.ไมมีการแบงแยกหนาท่ีความ
รับผิดชอบดานการรบัเงิน
โดยเฉพาะ 
๒.เจาหนาท่ีไมปฏิบัตติาม
ระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด 
๓.ระเบียบ หลักเกณฑการรับ
เงินกําหนดไวไมชัดเจน 
๔.ไมมีระบบการควบคุมการใช
ใบเสร็จรับเงิน 
๕.ไมมีการตรวจนับหรือสอบ
ทานตัวเงินจริง 
๖.ไมมีการกําหนดหลักเกณฑ
การรับเงินผานระบบ
อิเลก็ทรอนิกส 

๑.แบงแยกหนาท่ีความรับผดิชอบในการรับเงิน
และการบันทึกบัญชีใหชัดเจน 
๒.จัดใหมีผูรับผดิชอบกํากับดูแลการรับและการ
เก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับ
ท่ีกําหนด 
๓.กําหนดหลักเกณฑการรับและการเก็บรักษาเงิน
ใหรัดกุม เหมาะสม และเปนลายลกัษณอักษร 
๔.ใหมีการควบคุมการใชใบเสร็จรบัเงินใหเปนไป
ตามระเบียบท่ีกําหนด 
๕.ใหมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการรับ
เงิน 
๖.กําหนดใหมีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐาน
การรับเงินทุกครั้ง 
๗.จัดทํารายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและ      
สอบทานโดยผูมีอํานาจ 
๘.กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับเงินผาน
ระบบอิเลก็ทรอนิกส และจัดทําเปนคูมือสําหรับ
เจาหนาท่ีถือปฏิบัต ิ

๑.แจงเวียนนโยบาย 
กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ การรับ
และเก็บรักษาเงินใหผูท่ี
เก่ียวของทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.สอบทานความเหมาะสม
ของนโยบาย กฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ
เก่ียวกับการรับและเก็บรักษา
เงิน 
๒.สอบทานระบบการควบคุม
ภายในดานการรับและเก็บ
รักษาเงิน 

 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานการเงิน 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๒.การ
จายเงิน 

๑.นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ และ
ขอบังคับเก่ียวกับการ
เบิกจายเงิน 
๒.ความรู
ความสามารถและ
ทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน 
๓.จรยิธรรมของ
ผูปฏิบัติงาน 

๑.หลักเกณฑการ
จายเงินไมชัดเจน 
๒.เจาหนาท่ีละเลยไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับท่ี
กําหนด 
๓.ไมมีการกําหนด
หลักเกณฑการจายเงิน
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิคส 

๑.ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงหลกัเกณฑการจายเงินให
เหมาะสมและชัดเจน 
๒.จัดใหมีผูรับผดิชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการ
จายเงินใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด กรณี
ท่ีจายเปนเช็ค อาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ
โดยเฉพาะสําหรับใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 
๓.จัดทําทะเบียนคมุการจายเงิน และสอบทานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามลําดบัช้ัน 
๔.จัดใหมีการฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติงานดานการ
จายเงิน 
๕.ใหมีการอนุมัติทุกครั้งท่ีมีการเบิกจายเงิน 
๖.จัดใหมีการตรวจสอบเปนประจาํอยางสม่ําเสมอ และจัด
ใหมีการกําหนดจริยธรรม จรรยาบรรณทางการเงิน       
ของหนวยงานใหทุกฝายถือปฏิบัต ิ
๗.จัดใหมีหลักเกณฑการใหรางวัลแกผูท่ีปฏิบัติงานดวยดี 
และมีความซื่อสตัยสุจรติ รวมท้ังมาตรการลงโทษผูกระทํา
ผิด 
๘.กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินท่ีผานระบบ
อิเลก็ทรอนิกสใหชัดเจน และกําหนดเปนลายลักษณอักษร 

๑.แจงเวียนนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
จายเงินใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.สอบทานความเหมาะสม
ของนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับเก่ียว 
กับการจายเงิน 
๒.สอบทานระบบการควบคุม
ภายในดานการจายเงิน 

 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานการเงิน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๓.การบันทึกบัญชีและการ
รายงาน 

๑.หลักการและนโยบายการ
บัญชี 
๒.ระบบการจดัทํารายงาน
ทางบัญชี 

๑.ระบบบัญชีไมเหมาะสม 
และไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมปจจุบัน 
๒.การบันทึกบัญชี และการ
รายงานไมครบถวน และไม
เปนปจจุบัน 
๓.เจาหนาท่ีละเลยไมจัดทํา
บัญชีและรายงานตามระบบท่ี
กําหนด 
๔.มีการเปลีย่นแปลงระบบ
บัญชีจากสวนกลาง 

๑.จัดใหมีการศึกษา ทบทวน 
และปรับปรุงระบบบัญชีให
เหมาะสมกับการใชงาน 
๒.มีการสอบทานการบันทึก
บัญชีกับเอกสารการรับ – 
จายเงินทุกสิ้นวัน 
๓.จัดใหมีผูรับผดิชอบโดยตรง
ในการบันทึกบัญชี และจดัทํา
รายงานใหเปนปจจุบันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

๑.แจงเวียนหลักการและ
นโยบายบัญชีใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินความเหมาะสม
ของระบบบัญชีกับหลักเกณฑ
และนโยบายบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙.การควบคุมภายในดานลูกหนี ้
 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหการบริหารและการควบคุมลูกหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๒.รายงานลูกหนี้ถูกตองเชื่อถือได 
 
ขอบเขตการควบคุม 

เปนการควบคุมลูกหนี้ของสวนราชการ โดยเปนการควบคุมตั้งแตการตั้งยอดลูกหนี้ การรับชําระ ตลอดจนการบันทึกและรายงาน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



การควบคุมภายในดานลูกหนี้ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การบริหารและ
ควบคุม 

๑.นโยบายการบริหารลูกหน้ี 
๒.กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับและหลักเกณฑท่ี
เก่ียวของ 
๓.ความรูและทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน 
๔.จรยิธรรมของผูปฏิบัติงาน 
๕.ระบบฐานขอมูลลูกหน้ี 

๑.ไมมีแผนการบรหิาร
จัดการลูกหน้ีในระยะยาว 
๒.พิจารณาการใหวงเงิน
ลูกหน้ีไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและนโยบายท่ี
กําหนด 
๓.มลีูกหน้ีคางชําระนาน
เกินกําหนด และหน้ีสญู
เกิดข้ึนจํานวนมาก 
๔.เจาหนาท่ีละเลยไม
ปฏิบัติตามระเบียบ
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
๕.เจาหนาท่ีไมมีความรูใน
การปฏิบัติงาน 

๑.กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
บริหารและติดตามทวงถามหน้ี ตลอดจน
การจัดทํารายงานวิเคราะหอายลุูกหน้ี      
ทุกสิ้นเดือน 
๒.มีการตรวจสอบหน้ีคางชําระกอนการ
อนุมัติยืมใหม โดยผานผูมีอํานาจอนุมัต ิ
๓.การตัดจําหนายหน้ีสูญตองไดรบัอนุมัติ
เปนลายลักษณอักษร 
๔.จัดใหมีผูรับผดิชอบกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เก่ียวกับการบรหิารและติดตามลูกหน้ีให
เปนไปตามระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวของ 
๕.จัดใหมีการฝกอบรมใหความรู และแนว
ปฏิบัติแกเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติงาน 

๑.แจงเวียนนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับลูกหน้ีใหแกผูท่ี
เก่ียวของทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินความเหมาะสม
ของนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับลูกหน้ี 
๒.สอบทานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานลูกหนี้ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๒.บัญชี ๑.หลักการและนโยบาย
บัญชีลูกหน้ี 
๒.ความรูความสามารถของ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชี 

๑.ไมปฏิบัตติามหลักการและ
นโยบายบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ี
ท่ีกําหนด 
๒.การบันทึกบัญชีและการทํา
ทะเบียนคุมลูกหน้ี ไมถูกตอง
ไมครบถวนและ    ไมเปน
ปจจุบัน 
๓.ไมมีระบบสํารองขอมูลและ
ไมมรีะบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมลู กรณี
บันทึกบัญชีดวยคอมพิวเตอร 

๑.จัดใหมีผูรับผดิชอบกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานใหมีการบันทึกบัญชีและทะเบียน
ลูกหน้ีใหถูกตองแลวเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนด 
๒.ตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหน้ีและ
บัญชีลูกหน้ีรายตัว รวมท้ังการกระทบยอด
บัญชีระหวางกันอยางสม่ําเสมอ 
๓.จัดใหผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารและใบสําคญักอนการบันทึก
บัญชีและสอบทานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
๔.จัดเก็บเอกสารทางบัญชีใหเหมาะสมและ
เปนไปตามระเบียบท่ีทางการกําหนด 
๕.จัดใหมีระบบสํารองขอมูล และจัดเก็บ    
ในท่ีปลอดภัย 
๖.จัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลท่ีเหมาะสม เชน การกําหนดรหสัการ
เขาถึงขอมูล (Password) เปนตน 

๑.แจงเวียนหลักการและ
นโยบายบัญชีใหผูท่ีเก่ียวของ
ทราบ 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายและระบบบัญชีท่ี
กําหนด 

 

 
 
 
 
 



๑๐. การควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั 
 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหมีการกําหนดแนวทางการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเหมาะสม เกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงานของหนวยงาน 

๒.เพ่ือใหมีการกํากับดูแลวามีการดําเนินการแกไขปญหาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

๓.เพ่ือปองกันความเสียหายหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 
 
ขอบเขตการควบคุม 

เปนการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีทางราชการกําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การควบคุมภายในดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 
สภาพแวดลอม 

การควบคุม 
ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การกํากับดูแล ๑.กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 
๒.มาตรการการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 
๓.ทัศนคติและจริยธรรม
ของผูปฏิบัติงาน 

๑.กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับมีการเปลี่ยนแปลง
ทําใหผูปฏิบัติงานไมทราบ
ระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลง 
๒.เจาหนาท่ีไมปฏิบัตติาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับท่ีวางไว หรือปฏิบัติ
ตามแตไมครบถวนสมบูรณ 
๓.เจาหนาท่ีขาดความรู
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงาน 
 

๑.ใหมีการศึกษาและทบทวน เพ่ือปรับปรุง
ความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๒.กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานในแตละหนาท่ี
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
อยางเครงครัด 
๓.กําหนดมาตรการหรือบทลงโทษท่ีชัดเจน
สําหรับผูไมปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
๔.จัดประชุมช้ีแจงและอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของใน
การปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ 
๕.จัดทําสรุปขอกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ เพ่ือเปนเครื่องมือในการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ี 
๖.จัดใหมีมาตรการสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดี
ตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีวางไว 

๑.เผยแพรกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ใหทราบ
โดยท่ัวกัน 
๒.ประชุมมอบแนวทาง
นโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินความเหมาะสม
ของกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
๒.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายและระเบียบ
ของเจาหนาท่ี 

 
 
 
 
 
 



๑๑. การควบคุมภายในดานการนํา “ความเสี่ยงทีม่ีนัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 

วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีไดรับการสั่งการ  

๒.เพ่ือใหมีการกํากับดูแลวามีการดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาง ๆ  

๓.เพ่ือปองกันความเสียหายหรือความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติ 

๔.เพ่ือใหมีการควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
ขอบเขตการควบคุม 

เปนการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว ๑05 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
การควบคุมภายในดานการนาํความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การนําความ
เสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ
ไปจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 
ตามหนังสือ
กระทรวงการคลงั 
ดวนมาก ท่ี กค ๐
4๐9.3/ว ๑05 
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
๒๕61 

๑.ควบคุมการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
หนังสือ
กระทรวงการคลงั ดวน
มาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว 
๑05 ลงวันท่ี 5 ตลุาคม 
๒๕61 

๑.การปฏิบัติท่ีถูกตอง 
ครบถวนและเปนไปตาม
หนังสือสั่งการ 
๒.เจาหนาท่ีไมเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติ การ
ดําเนินการ การรายงานผล 
และแนวทางการแกไขปญหา 
 

ตรวจสอบการนําความเสีย่งท่ีมีนัยสําคัญไปจัด
วางระบบควบคุมภายใน 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ท่ี กค 
๐4๐9.3/ว ๑05 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕61 
๑. กิจกรรมการ/โครงการจดัทําประชาคม 
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน (การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปน
กรอบงบประมาณรายจายประจาํป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ) 
๒.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ี : ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก/หองสมุดประชาชน/ศูนยสารสนเทศ
และเทคโนโลย ี
๓.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน : 
หมอกควัน/การกําจัดขยะมูล/การลดแกสเรือน
กระจก/การปองกันตลิ่งพัง/การรกัษาริมฝง
แมนํ้าและชายฝงทะเล/มลภาวะอากาศเปนพิษ 
แกสพิษ นํ้าเสีย/การบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงนํ้าและผืนปา 

๑.การแจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว 
๑05 ลงวันท่ี 5 ตลุาคม ๒๕
61 
๒.ประชุมมอบแนวทางการ
ดําเนินการแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินจากการดาํเนินการ
ตามแผนงาน 
๒.สอบทานการปฏิบัติงาน
และบันทึกการรายงานตาง ๆ  
 

 
 
 
 



 
การควบคุมภายในดานการนาํความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การนําความเสี่ยง
ท่ีมีนัยสําคญัไปจดั
วางระบบควบคุม
ภายใน 
ตามหนังสือ
กระทรวงการคลงั 
ดวนมาก ท่ี กค ๐4
๐9.3/ว ๑05 ลง
วันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕
61 

๑.ควบคุมการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
หนังสือ
กระทรวงการคลงั ดวน
มาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว 
๑05 ลงวันท่ี 5 ตลุาคม 
๒๕61 

๑.การปฏิบัติท่ีถูกตอง 
ครบถวนและเปนไปตาม
หนังสือสั่งการ 
๒.เจาหนาท่ีไมเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติ การ
ดําเนินการ การรายงานผล 
และแนวทางการแกไขปญหา 
 

๔.กิจกรรม/โครงการ ปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดตอ : โรคซาร 
๕.กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมตัิเบิก
จายเงินงบประมาณ : การจายเงินอุดหนุน/
การจายขาดเงินสะสม/การจายเงินประโยชน
ตอบแทนอ่ืน (โบนัส) 
๖.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท : ฟนฟูกิจกรรมอบรมลกูเสือ
ชาวบาน/การจัดงานประเพณีทองถ่ิน /
โครงการอบรมใหความรูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปน
ประมุข 
๗.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด : ศูนยฟนฟู/ศูนยฝกอาชีพ/ศูนยกีฬา/ศูนย
การดนตรี/ศูนยการศึกษาหองสมดุและ
คอมพิวเตอร 

๑.การแจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนมาก ท่ี กค ๐4๐9.3/   
ว ๑05 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 
๒๕61 
๒.ประชุมมอบแนวทางการ
ดําเนินการแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินจากการ
ดําเนินการตามแผนงาน 
๒.สอบทานการปฏิบัติงาน
และบันทึกการรายงานตาง ๆ  
 

 
 
 
 
 



 
การควบคุมภายในดานการนาํความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 

ขั้นตอน 
การดําเนินงาน 

สภาพแวดลอม 
การควบคุม 

ปจจัยเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล 

๑.การนําความเสี่ยง
ท่ีมีนัยสําคญัไปจดั
วางระบบควบคุม
ภายใน 
ตามหนังสือ
กระทรวงการคลงั 
ดวนมาก ท่ี กค ๐4
๐9.3/ว ๑05 ลง
วันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕
61 

๑.ควบคุมการ
ดําเนินการใหเปนไปตาม
หนังสือ
กระทรวงการคลงั ดวน
มาก ท่ี กค ๐4๐9.3/ว 
๑05 ลงวันท่ี 5 ตลุาคม 
๒๕61 

๑.การปฏิบัติท่ีถูกตอง 
ครบถวนและเปนไปตาม
หนังสือสั่งการ 
๒.เจาหนาท่ีไมเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติ การ
ดําเนินการ การรายงานผล 
และแนวทางการแกไขปญหา 
 

๘.กิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : 
ภัยแลง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภยั/ภัยสึนาม/ิ
แผนดินถลม และภัยจากการกอการราย 
๙.กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจ ให
ขยายตัวอยางยั่งยืน โดยการสงเสริม
ผลิตภณัฑทองถ่ิน สินคา OTOP ขยายฐาน
ลูกคาและจัดหาตลาดใหอยางยั่งยนื 

๑.การแจงแนวทางการปฏิบัติ
ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลงวันท่ี ๑๙ 
มกราคม ๒๕๕๓ 
๒.ประชุมมอบแนวทางการ
ดําเนินการแกผูปฏิบัติงาน 

๑.ประเมินจากการ
ดําเนินการตามแผนงาน 
๒.สอบทานการปฏิบัติงาน
และบันทึกการรายงานตาง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผูเสนอแผนควบคุมภายใน 

      
        
                     (นางณัฐฐิญา  แปนไทย) 
                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
 
  ผูเห็นชอบแผนควบคมุภายใน 
      
        
                     (นางอัจฉรา  เพิ่มทรัพย)                  
                                            รองนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก                               
 

ผูอนุมัติแผนควบคุมภายใน 
      
         
                        (นายสมิง  คงประเสริฐ) 
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 



 
แบบตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ครั้งท่ี............... วันท่ี...............เดือน.........................................พ.ศ............................. 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๑ การวางแผน 
 ๑.การทบทวนบทบาท ภารกิจ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร       

ในแตละชวงเวลาใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การปรับปรุงระบบและกระบวนการวางแผนขององคกร โดยใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมในการวางแผนของผูบริหารทุกระดับ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การทบทวนปรับปรุงสาระของแผนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผน       
ใหทันสมัย และอยูในกรอบเวลาท่ีควรจะเปนอยูเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดประชุมชี้แจง แจงเวียน หรือทําความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและทิศทาง  
การพัฒนาองคกรตามบทบาทภารกิจ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดใหมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูเก่ียวของ  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การสอบทานความสอดคลองของแผนปฏิบัติงานกับนโยบายรัฐบาล 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 



 
 

- ๒ - 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๑ การวางแผน (ตอ) 
  ๗.การประเมินความเหมาะสมของแผนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๑.๒ การจัดองคกร 
 ๑.การมอบหมายให มีผูรับผิดชอบ ศึกษาและทําความใจแนวนโยบายตาง ๆ           

ท่ี มีผลกระทบตออํานาจหนาท่ี  หรือภารกิจของหนวยงาน  เพ่ือปรับบทบาท          
ขององคกรใหเหมาะสม สามารถสนองนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การกําหนดโครงสรางองคกรและอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ รวมท้ังกําหนด
สายการบังคับบัญชาและการมอบหมายงานใหชัดเจน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การพัฒนาทักษะและความรู ความสามารถของบุคลากรใหเหมาะสมกับภารกิจ        
ท่ีมอบหมาย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การประกาศโครงสรางองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบสายงานหลักใหทราบ           
ท่ัวกัน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การเผยแพรบทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวยงานตอสาธารณะและ
ประชุมชี้แจงทําความเขาใจภายในหนวยงาน กรณีปรับเปลี่ยนโครงสราง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๒ การจัดองคกร  (ตอ) 
 ๖.การสอบทาน ทบทวนความเหมาะสมของโครงสรางและการจัดอัตรากําลัง            

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๑.๓ การกํากับงาน 
 ๑.การกําหนดสายการบังคับบัญชาและระบบการสั่งการท่ีชัดเจนและเปนลายลักษณ

อักษร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การกําหนดกระบวนการพิจารณาประเมินผลงานท่ีเหมาะสมและเปนธรรม มีการ
กําหนดเกณฑการใหรางวัลหรือบําเหน็จความชอบหรือประกาศเกียรติคุณของผูท่ีมี
ผลงานดีเดน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหมีการประชุมอบรมจริยธรรมและปลูกจิตสํานึกในการใหบริการหรือการ
สรางผลงานเพ่ือประโยชนสาธารณะใหกับเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนงานและบทบาท
ภารกิจของแตละหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๔- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๓ การกํากับงาน (ตอ) 
 ๕ .การประเมินผลสําเร็จของงานและความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช

หลักเกณฑการใหรางวัล 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๑.๔ การควบคุม 
 ๑.การกําหนดนโยบายการควบคุมทรัพยากร และมอบหมายใหมีหนวยงานหรือคณะ

บุคคลรับผิดชอบติดตาม กํากับการปฏิบัติตามนโยบายและเสนอแนะใหปรับเปลี่ยน
นโยบายใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณอยูเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติใหมีการสื่อสารหรือประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจในกรณีมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติทุกครั้ง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การติดตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบงาน และประสิทธิผลของการ
ควบคุมทรัพยากรใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิ
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๑.๕ การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 ๑.การจัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนา

เครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยีเพ่ือการจัดทําขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๑. ดานการบริหารจัดการ 

๑.๕ การจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (ตอ) 
 ๒.การจัดใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวมและวิเคราะหความตองการใชขอมูล

ท้ังในระดับบริหารและปฏิบัติการ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดระบบขอมูลและกําหนดตารางเวลาในการผลิตขอมูลเพ่ือใหการผลิตขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทันเวลา 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การกําหนดขอบเขตและวิธีการเขาถึงขอมูลและระบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือการบริหารและประชาสัมพันธท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงานอยางเปนระบบใหครบถวนทันเวลา 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การสอบทานระบบจัดทําและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังนโยบายในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเปนครั้งคราว 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การสอบทานความเชื่อถือได ความเปนปจจุบัน และความทันเวลาของขอมูล
ขาวสาร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๖- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๒. ดานงบประมาณ 

๒.๑ การขอตั้งงบประมาณ 
 ๑.การทบทวนภารกิจ นโยบายเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานและความ

สอดคลองของนโยบายกับแผนพัฒนา อบต. 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดทําแผนงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับภารกิจ วัตถุประสงคและ
เป าหมายของหนวยงาน และใหความสําคัญ กับการมีสวนรวมของทุกฝาย             
ในหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การทําใหหนวยงานเจาของงาน/โครงการจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการ    
และจัดลําดับความสําคัญของงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนพัฒนา อบต. 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบจัดทํางบประมาณตลอดจนจัดใหมีการประชุมชี้แจง
แกเจาหนาท่ี ท้ังกอนและหลังการขอตั้งงบประมาณเพ่ือทําความเขาใจและแจงผล
การดําเนินการ เพ่ือประโยชนในการเตรียมการขอตั้งหรือขอใชงบประมาณ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การแจงเปาหมายของหนวยงาน วงเงินงบประมาณท่ีขอตั้งพรอมท้ังหลักเกณฑ  
การพิจารณาของผูบริหารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การประเมินความมีประสิทธิภาพของกระบวนการพิจารณาขอตั้งงบประมาณและ
ความสมเหตุสมผลของวงเงินงบประมาณท่ีขอตั้ง เพ่ือเตรียมการชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

-๗- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๒. ดานงบประมาณ 

๒.๒ การบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 ๑.การจัดทําแผนการใชจายเงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน หรือแผนการจัดซ้ือ   

จัดจางและใหมีผูรับผิดชอบติดตามกํากับดูและการใชจายเงินใหเปนไปตามแผน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีระบบการควบคุมการใชจายเงินและระบบรายงานผลการใชจายเงิน 
ตลอดจนระบบติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเขมงวด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหผูรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมทางบัญชีและรายงาน      
ใหเปนปจจุบัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และใหมีการ      
สอบทานอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงาน ผลการใชจายเงิน และปญหา 
อุปสรรค ตลอดจนขบวนการแกไขปญหาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเปนประจํา 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การติดตามผลการดําเนินงาน/การใชจายเงิน และผลการแกไขปญหาอุปสรรค  
ตาง ๆ รวมท้ังความสมํ่าเสมอ ถูกตอง ทันเวลาของรายงานการใชจายเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การวิเคราะหเปรียบเทียบแผนและผลการใชจายเงินงบประมาณ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

 
 
 
 



 
 

-๘- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๒. ดานงบประมาณ 

๒.๓ การรายงานและติดตามผล 
 ๑.การมีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยมีผูมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีการทบทวนรูปแบบและความตองการใชรายงานจากผูท่ีเก่ียวของ        
เปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดระบบการสอบทานและติดตามประเมินผลใหครอบคลุมทุกข้ันตอนของการ
บริหารงบประมาณ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การชี้แจงรูปแบบการรายงานและระบบการติดตามประเมินผลให ทุกฝาย            
ท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การเผยแพรรายงานท่ีเก่ียวของใหทุกฝายทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการรายงานและการใชประโยชน           
จากรายงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ                  
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๑ การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง 
 ๑.การวิเคราะหแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลกับนโยบาย รวมท้ังทบทวน            

และวางแผนดานอัตรากําลังใหสอดคลองกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การกําหนดหลักเกณฑและแผนอัตรากําลังสํารองเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งบุคลากร            
ในหนวยงานใหชัดเจนและเปดเผย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การประกาศนโยบายและแผนดานอัตรากําลังรวมท้ังหลักเกณฑการสรรหา            
และบรรจุแตงตั้งใหทราบท่ัวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การประเมินความเหมาะสมของการสรรหา บรรจุและแตงตั้งบุคลากรในหนวยงาน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การติดตามผลการปฏิบัติของบุคคลท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๐- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๒ การมอบหมายงาน 
 ๑.การทบทวนนโยบายและกําหนดหลักเกณฑการมอบหมายอํานาจหนาท่ี                

ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีการนําฐานขอมูลดานบุคลากร และคุณลักษณะเฉพาะตําแหนงมาใชใน
การพิจารณามอบหมายงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหมีการพิจารณาหรือทดสอบความรู ความสามารถของเจาหนาท่ี กอนท่ีจะ
มอบหมายงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดระบบฐานขอมูลดานบุคลากรภายในหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การเปดเผยขอมูลตาง ๆ ดานบุคลากร เชน นโยบาย หลักเกณฑการมอบหมาย 
อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดกลุมบุคลากรจําแนกตามลําดับอาวุโส คุณวุฒิ 
อายุ เพศ และอ่ืน ๆ ผลการประเมินความรู ความสามารถ เกณฑการทดสอบ เปนตน 
เพ่ือความโปรงใสและเปนธรรม  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๑- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๓ การพัฒนาบุคลากร 
 ๑.การจัดใหมีการทบทวนและวางแผนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบาย

และเปาหมายของหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีการจัดทําฐานขอมูลประวัติ ขอมูลบุคลากร และประวัติการไดรับการ
ฝกอบรมในหนวยงานใหทันสมัยและสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การกําหนดเปาหมาย หลักเกณฑและวิธีการในการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน         
ใหชัดเจน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดใหมีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรในหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการ
เรียนรูการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ดาน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดใหมีระบบการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การแจงแนวทางการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหเจาหนาท่ีรับทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การจัดใหมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร             
จากเจาหนาท่ีทุกระดับในหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

-๑๒- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๓ การพัฒนาบุคลากร  (ตอ) 
 ๘.การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การตรวจสอบการรายงานผลการเขารับการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๐.การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในหนวยงานภายหลังจากท่ีไดรับการ
พัฒนาแลว 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๓.๔ การพิจารณาใหคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ภายในหนวยงาน 
 ๑.การจัดให มีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑการใหคาตอบแทน                    

ให เหมาะสมเปนธรรมอยู เสมอ รวมท้ังกําหนดดัชนีชี้ วัดผลการดําเนินงาน                     
เพ่ือประโยชนในการประเมินผลงานและตอบแทนความชอบในการปฏิบัติงานหรือ
จัดสรรเงินรางวัล หรือผลตอบแทนพิเศษอ่ืน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดให มีหัวหนาผูควบคุมงานเขารวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน                 
เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลและการเลื่อนข้ันเงินเดือน และประกาศ
หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยเปดเผย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๔ การพิจารณาใหคาตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ภายในหนวยงาน (ตอ) 
 ๔.การประชุมชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑหรือสิทธิประโยชน รวมท้ังสวัสดิการตาง 

ๆ ใหทุกฝายทราบท่ัวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การประกาศผลการประเมินการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนในภาพรวมใหทราบ
ท่ัวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีวามีความเหมาะสมกับคาตอบแทน
หรือสิทธิประโยชนท่ีไดรับ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๓.๕ การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถไวในหนวยงาน 
 ๑.การจัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจนและกําหนดแนวทาง          

การธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงาน  
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีรางวัลใหแกเจาหนาท่ีอาวุโสและมีความสามารถ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดให มีผู รับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาในการพิจารณา            
เลื่อนระดับและตําแหนง 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๕ การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถไวในหนวยงาน (ตอ) 
 ๔.การจัดใหมีการทําขอตกลงการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑตาง ๆ ในการธํารงรักษาบุคลากรใหทุกฝาย
รับทราบท่ัวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การตรวจสอบจํานวนบุคลากรท่ีขอโอน (ยาย) , ลาออก , เกษียณอายุ , ตรวจสอบ
ประวัติการทํางาน ทุกสิ้นปงบประมาณ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
 ๑.การจัดใหมีระบบการประเมินผลบุคลากรในรูปของคณะกรรมการ 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีผูรับผิดชอบในการตอบขอสงสัยเก่ียวกับหลักเกณฑการประเมินผล
ภายในหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การชี้แจงหลักเกณฑการประเมินใหเจาหนาท่ีทุกระดับทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดใหมีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

-๑๕- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๓. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๖ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน (ตอ) 
 ๕.การติดตามและประเมินความเหมาะสมของหลักเกณฑการประเมิน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๔. ดานทรัพยสิน 
๔.๑ การจัดหาทรัพยสิน 
 ๑.การจัดทําแผนการจัดซ้ือหรือจัดหาและพิจารณาความสําคัญในการจัดหาทรัพยสิน

ตามลําดับและความเหมาะสม 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดซ้ือจัดหาตองกําหนดคุณลักษณะของทรัพยสินมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือตามมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดใหมีผูเชี่ยวชาญในการทดสอบคุณภาพของทรัพยสินท่ีจัดหาตามความ
จําเปนกอนท่ีจะมีการตรวจรับทรัพยสินนั้น ๆ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การเผยแพรนโยบาย แผนการจัดหาทรัพยสินประจําป และกระบวนการในการ
จัดหาทรัพยสินทุกข้ันตอน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๖- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๔. ดานทรัพยสิน 

๔.๑ การจัดหาทรัพยสิน (ตอ) 
 ๖.การชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี                   

ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การติดตามและประเมินความเหมาะสมของนโยบายและแผนการจัดหาทรัพยสิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘ .การป ระ เมินผลการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน า ท่ี ตามกฎ หมาย  ระ เบี ยบ                      
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๔.๒ การใชการควบคุมการเก็บรักษาทรัพยสิน 
 

๑.การกํากับดูแลเจาหนาท่ีใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
วิธีการใชทรัพยสินอยางเครงครัด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดทําแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินแตละประเภทตามความเหมาะสม และกรณี   
ท่ีเปนทรัพยสินท่ีมีเทคโนโลยีท่ีซับซอนควรจัดใหมีการอบรมในการใชทรัพยสิน
เหลานั้น 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดกิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดีแกเจาหนาท่ี รวมท้ังการใช ดูแล รักษา
ทรัพยสินของทางราชการใหสมประโยชน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

-๑๗- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๔. ดานทรัพยสิน 

๔.๒ การใชการควบคุมการเก็บรักษาทรัพยสิน (ตอ) 
 ๔.การกําหนดใหทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดใหมีระบบการรายงานใชทรัพยสินประจําไตรมาส หรือประจําป 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การจัดสถานท่ีตั้งและเก็บรักษาใหเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การจัดประชุมชี้แจง แจงเวียนและทําความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการใช       
และบํารุงรักษาทรัพยสินใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การติดตามการใชและดูแลรักษาทรัพยสินให เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผล 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๔.๓ การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน 
 

๑.การกําหนดแผนการซอมบํารุงรักษาประจําปของทรัพยสินประเภทตาง ๆ                
ใหชัดเจน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๑๘- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๔. ดานทรัพยสิน 

๔.๓ การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน (ตอ) 
 ๒.การจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพยสินโดยเฉพาะตามความเหมาะสม 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหมีการตรวจสอบหรือสอบทานทรัพยสินอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การกําหนดใหมีการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดทําทะเบียนครุภัณฑและการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินใหเปนปจจุบัน              
และตรวจสอบทะเบียนการซอมบํารุงกับรายงานการซอมบํารุงของหนวยงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การจัดใหมีการทําสัญญาบํารุงรักษาประจําป 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การแจงเวียนขอมูลขาวสารเก่ียวกับแผนการซอมบํารุงรักษา การทําสัญญา
บํารุงรักษา การประกันภัย และวิธีการใชทรัพยสินใหทุกฝายทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๙- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๔. ดานทรัพยสิน 

๔.๓ การซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน (ตอ) 
 ๙.การติดตามและประเมินผลความเหมาะสมของการซอมแซมและบํารุงรักษา

ทรัพยสิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๔.๔ การจําหนายทรัพยสิน 
 

๑.การจัดใหมีการศึกษาและทบทวนนโยบายและหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสิน
ตามความเหมาะสม 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การกํากับดูและการจําหนายทรัพยสินใหเปนไปตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพยสินทุกครั้งกอนมีการจําหนาย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การใหมีการรายงานการจําหนายทรัพยสินตามระเบียบท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การแจงหลักเกณฑการจําหนายทรัพยสินใหผูเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การประกาศและเผยแพรรายการทรัพยสินท่ีจะจําหนายโดยเปดเผย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๐- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๔. ดานทรัพยสิน 

๔.๔ การจําหนายทรัพยสิน (ตอ) 
 ๗.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การติดตามการจําหนายทรัพยสินใหเปนไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๕. ดานการเงิน 
๕.๑ การรับเงิน  
 ๑.การแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการรับเงินและการบันทึกบัญชีใหชัดเจน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดให มีผู รับผิดชอบกํากับดูแลการรับและการเก็บรักษาเงินให เปนไป            
ตามระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การกําหนดหลักเกณฑการรับและการเก็บรักษาเงินใหรัดกุม เหมาะสม และเปน
ลายลกัษณอักษร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การใหมีการควบคุมการใชใบเสร็จรับเงินใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การใหมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเม่ือมีการรับเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๒๑- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๕. 
 

ดานการเงิน 
๕.๑ การรับเงิน  (ตอ) 
 ๖.การกําหนดใหมีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การจัดทํารายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผูมีอํานาจ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนาํ........................................................................................................ 

๘.การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส และจัดทําเปน
คูมือสําหรับเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การแจงเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ               
รับและเก็บรักษาเงินใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๐.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๑.การสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
เก่ียวกับการรับและเก็บรักษาเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๒.การสอบทานระบบการควบคุมภายในดานการรับและเก็บรักษาเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๒- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๕. 
 

ดานการเงิน 
๕.๒ การจายเงิน   
 ๑.การศึกษา ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑการจายเงินใหเหมาะสมและชัดเจน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การจัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานการจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนด กรณีท่ีจายเปนเช็ค อาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธี
ปฏิบัติโดยเฉพาะสําหรับใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดทําทะเบียนคุมการจายเงิน และสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตามลําดับชั้น 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูการปฏิบัติงานดานการจายเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การใหมีการอนุมัติทุกครั้งท่ีมีการเบิกจายเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การจัดใหมีการตรวจสอบเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ และจัดใหมีการกําหนด
จริยธรรม จรรยาบรรณทางการเงินของหนวยงานใหทุกฝายถือปฏิบัติ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การจัดใหมีหลักเกณฑการใหรางวัลแกผูท่ีปฏิบัติงานดวยดีและมีความซ่ือสัตยสุจริต 
รวมท้ังมาตรการลงโทษผูกระทําผิด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๒๓- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๕. 
 

ดานการเงิน 
๕.๒ การจายเงิน (ตอ)  
 ๘.การกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินท่ีผานระบบอิเล็กทรอนิกสใหชัดเจน 

และกําหนดเปนลายลักษณอักษร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การแจงเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ
จายเงินใหทุกฝายท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๐.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๑.การสอบทานความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
เก่ียวกับการจายเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๒.การสอบทานระบบการควบคุมภายในดานการจายเงิน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๕.๓ การบันทึกบัญชีและการรายงาน 
 ๑.การจัดใหมีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับการใชงาน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๔- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๕. 
 

ดานการเงิน 
๕.๓ การบันทึกบัญชีและการรายงาน (ตอ)  
 ๒.การมีการสอบทานการบันทึกบัญชีกับเอกสารการรับ-จายเงินทุกสิ้นวัน 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานใหเปนปจจุบัน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนาํ........................................................................................................ 

๔.การแจงเวียนหลักการและนโยบายบัญชีใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การประเมินความเหมาะสมของระบบบัญชีกับหลักเกณฑและนโยบายบัญชี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๖. ดานลูกหนี ้
๖.๑ การบริหารและควบคุม 
 ๑.การกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการบริหารและติดตามทวงถามหนี้ 

ตลอดจนการจัดทํารายงานวิเคราะหอายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การมีการตรวจสอบหนี้คางชําระกอนการอนุมัติยืมใหม โดยผานผูมีอํานาจอนุมัติ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๒๕- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๖. 
 

ดานลูกหนี ้
๖.๑ การบริหารและควบคุม (ตอ) 
 ๓.การตัดจําหนายหนี้สูญตองไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษร 

                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เก่ียวกับการบริหารและติดตามลูกหนี้ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑ
ท่ีเก่ียวของ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดใหมีการฝกอบรมใหความรู และแนวปฏิบัติแกเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ีปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การแจงเวียนนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับลูกหนี้ใหแกผูท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การประเมินความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 
และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับลูกหนี้ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 



 
 

-๒๖- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๖. 
 

ดานลูกหนี ้
๖.๒ การบัญช ี
 ๑.การจัดใหมีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ใหมีการบันทึกบัญชีและทะเบียน

ลูกหนี้ใหถูกตองแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.การตรวจสอบทะเบียนคุมลูกหนี้และบัญชีลูกหนี้รายตัว รวมท้ังการกระทบยอด
บัญชีระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.การจัดใหผูรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและใบสําคัญกอนการ
บันทึกบัญชีและสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให เปนไปตามระเบียบ          
ท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีใหเหมาะสมและเปนไปตามระเบียบท่ีทางการกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.การจัดใหมีระบบสํารองขอมูล และจัดเก็บในท่ีปลอดภัย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การจัดใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีเหมาะสม เชน การกําหนด
รหัสการเขาถึงขอมูล (Password) เปนตน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๒๗- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๖. 
 

ดานลูกหนี ้
๖.๒ การบัญชี (ตอ) 
 

๗.การแจงเวียนหลักการและนโยบายบัญชีใหแกผูท่ีเก่ียวของทราบ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การประเมินความเหมาะสมของนโยบายและระบบบัญชีท่ีกําหนด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

๗. ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
๗.๑ การกํากับดูแล 
 ๑.การใหมีการศึกษาและทบทวนเพ่ือปรับปรุงความรูดานกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

 

๒.การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานในแตละหนาท่ีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับอยางเครงครัด 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................  

 

๓.การกําหนดมาตรการหรือบทลงโทษท่ีชัดเจนสําหรับผูไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................  

 

๔.การจัดประชุมชี้แจงและอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 



 
 

-๒๘- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๗. 
 

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
๗.๑ การกํากับดูแล (ตอ) 
 ๕.การจัดทําสรุปขอกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติของเจาหนาท่ี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.การจัดใหมีมาตรการสงเสริมใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีวางไว 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.การเผยแพรกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ใหทราบโดยท่ัวกัน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๘.การประชุมมอบแนวทางนโยบายแกผูปฏิบัติงาน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.การประเมินความเหมาะสมของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๑๐.การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบของเจาหนาท่ี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๙- 
 

ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 
๘. 
 

ดานการนําความเส่ียงท่ีมีนยัสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 
๘.๑ การนําความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 ๑.กิจกรรมการ/โครงการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน (การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม) 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๒.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ี: 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/หองสมุดประชาชน/ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๓.กิจกรรมการลดปญหาสภาวะโลกรอน: หมอกควัน/การกําจัดขยะมูลฝอย/การลด
แกสเรือนกระจก/การปองกันตลิ่งพัง/การรักษาริมฝงแมน้ําและฝงทะเล/มลภาวะ
อากาศเปนพิษ แกสพิษ น้ําเสีย/การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา       
และผืนปา 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๔.กิจกรรม/โครงการ ปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ : โรคซาร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๕.กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ : การจายเงินอุดหนุน/
การจายขาดเงินสะสม/การจายเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน (โบนัส) 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๖.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท : 
ฟนฟูกิจกรรมอบรมลูกเสือชาวบาน/การจัดงานประเพณีทองถ่ิน/โครงการอบรมให
ความรูการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๗.กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด : ศูนยฟนฟู/ศูนยฝกอาชีพ/ศูนยกีฬา/
ศูนยการดนตรี/ศูนยการศึกษา หองสมุดและคอมพิวเตอร 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
 



-๓๐- 
 
ลําดับท่ี ประเด็นการตรวจสอบ/ผลการตรวจสอบ และความเห็น 

๘. 
 

ดานการนําความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน  
๘.๑ การนําความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญไปจัดวางระบบควบคุมภายใน(ตอ) 
 ๘.กิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย : ภัยแลง/ภัยหนาว/อุทกภัย/วาตภัย/ 

ภัยสึนามิ/แผนดินถลม และภัยจากการกอการราย 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 

๙.กิจกรรม/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางยั่งยืน โดยการสงเสริม
ผลิตภัณฑทองถ่ิน สินคา OTOP ขยายฐานลูกคา และจัดหาตลาดใหอยางยั่งยืน 
                          มีการดําเนินการ     ไมมีการดําเนินการ          
คําแนะนํา........................................................................................................ 
 

 
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 ..................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
  
 
 
  
 



 

แบบตรวจสอบการดําเนนิการ 
ตามระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  
อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุร ี

 


