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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัย 
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ  วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน
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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายใน
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และ
ช่วยเหลือปูองกันหรหือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของ
การใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 
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แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวให้ครบทุกคน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
 

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
-กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการ
ควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตาม
ในงวดต่อไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
              -กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัว
ของพนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึง
ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดต่อไป 
 

ลายมือชื่อ....................................................... 
(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 

                                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                       วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2565  

 



 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.1วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระไม่มี
สถานที่ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-อาคารจัดเก็บไม่เพียงพอประกอบกับมีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-จัดหาสถานที่ท่ีมีความปลอดภัยและสะดวกต่อ
การจัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบพัสดุและจ าหน่าย
พัสดุที่หมดสภาพเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
-ผู้บังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

กองคลัง 
-องค์การบริการส่วนต าบลเขาพระ ได้จัดท า
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของและห้อง
เก็บพัสดุ และได้มีการตรวจสอบพัสดุพร้อม
จ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพ 
พบจุดอ่อน  
เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
การจัดเก็บฎีกา กองคลัง 
ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สิสนและพัสดุ ได้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือ
ตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่
หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 

ผลการประเมินโดยรวม 
                -กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบ
กับมีค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่
หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 

ลายมือชื่อ....................................................... 
     (นางสาวประไพ  ประถมทอง) 

                                                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 



 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 
ด้านงานไฟฟ้า 
งานด้านไฟฟูากองช่างยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟูา ต าแหน่ง
เกี่ยวกับงานไฟฟูาไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

-บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
มีเพียงงานซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่ขอยืมตัว
ขากส่วนของส านักปลัด และพนังงานจ้างเหมา
บริการงานไฟฟูามาช่วยงาน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน และท าให้งานที่ด าเนินการ
ค่อนข้างต่ ากว่าก าหนด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงาน
ช่างหรือรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ ปรับปรุงค าสั่ง โครงการ
พัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้ง
ภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยง  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้การส ารวจ การสรรหา และแบบรายงาน 
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
กิจกรรมด้านงานไฟฟูาต้องจัดท าแผนปรับปรุง
ต่อไป 

กองช่าง 
-วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมกิจกรรมด้านไฟฟูา ผลการประเมิน 
การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรม
ด้านงานไฟฟูา ต้องจ าท าแผนปรับปรุงต่อไป 

 



 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
           -กิจกรรมด้านไฟฟูา ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรมด้านงานไฟฟูา 
ต้องจ าท าแผนปรับปรุงต่อไป 
 

ลายมือชื่อ....................................................... 
          (นายจ าลอง  เพชรคง) 

                                                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 



 
แบบ ปค.4 

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นความ
เสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านบุคลากร 

-บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามหลัก
วิชาการด้านการศึกษา และขาดทักษะ
ด้านงานธุรการในชั้นเรียน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
-บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักวิชาการด้านการศึกษา 
และขาดทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-ด าเนินการส่งบุคลากรทางการศึกษา ที่
ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปรับการ
อบรม สัมมนา ฝีกปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ และพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-น าระบบสารสนเทศทางการศึกษา มาช่วยใน
การปฏิบัติราชการ 
  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ 

กองการศึกษาฯ 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.มีการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯให้เป็นปัจจุบัน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
              -กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมแต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจ านวนจ ากัด หากส่งไปประชุม อบรม 
สัมมนาหรือฝึกปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ  

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

                                                                         (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย) 
                                                           ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน 

                                                           ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 
                                                         วันที่  9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 



แบบ ปค.4 
ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับขอต่อ
ใบอนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ
ในการต่อใบอนุญาต 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ท าให้
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับ
การตอ่ใบอนุญาต 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
-แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบกิจการ
ก่อนครบการต่อใบอนุญาต 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
  

5. การติดตามประเมินผล 
-ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมนิผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 
 

กองสาธารณสุขฯ 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯให้เป็นปัจจุบัน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/หน่วยงานต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
             -กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ใน
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท าให้ประชาชนไม่มาขอต่อหรือขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้เข้าใจ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการ
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ พร้อมมีการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อขอต่อและขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การด าเนินการ ดังกล่าวมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  

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

                                                                                   (นายวิทมนตร์  กิริวรรรณา) 
                                                      ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                                                           ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
                                                         วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

      1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.1 วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 
-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 
กองคลัง     

กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.1วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 

-องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระไม่มีสถานที่ที่จะ
จัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่
ปลอดภัย 
 
 

 

 
ส านักปลัด 
-กิจกรรมการกู้ชีพกู้ภัยบนท้องถนน ยังขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ฉุกเฉินภายในที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน 
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แม้จะมีการ
จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการ
ควบคุมความเสี่ยงยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตาม
ในงวดต่อไป 
กองคลัง 
-องค์การบริการส่วนต าบลเขาพระ ได้จัดท า
โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของและห้อง
เก็บพัสดุ และได้มีการตรวจสอบพัสดุพร้อม
จ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพ 
พบจุดอ่อน  
เป็นความเสี่ยงต้องบริหารจัดการความเสี่ยงหรือ
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
การจัดเก็บฎีกา กองคลัง 
ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สิสนและพัสดุ ได้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือ
ตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่
หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
กองช่าง 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 
ด้านงานไฟฟ้า 
งานด้านไฟฟูากองช่างยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟูา ต าแหน่ง
เกี่ยวกับงานไฟฟูาไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น 

๑)           1)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
     กิจกรรมด้าน “งานธุรการ” 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 

 

 
กองช่าง 
-วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมกิจกรรมด้านไฟฟูา ผลการประเมิน 
การติดตามประเมินการควบคุม พบว่ากิจกรรม
ด้านงานไฟฟูา ต้องจ าท าแผนปรับปรุงต่อไป 
 
กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯให้เป็นปัจจุบัน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/
สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการขอรับขอต่อ
ใบอนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ
ในการต่อใบอนุญาต 

    2.การประเมินความเสี่ยง 
 ส านักปลัด 

-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบ 

กองคลัง 
-อาคารจัดเก็บไม่เพียงพอประกอบกับมีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนทุกปี 

กองช่าง 
-บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
มีเพียงงานซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะที่ขอยืมตัว
ขากส่วนของส านักปลัด และพนังงานจ้างเหมา
บริการงานไฟฟูามาช่วยงาน ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน และท าให้งานที่ด าเนินการ
ค่อนข้างต่ ากว่าก าหนด 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย 
โดยเฉพาะการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึ่งมีความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
      2.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านการเงินและบัญชี 
     3.  ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เขาพระ 
     กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     ๑.  ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.เขาพระ ล่าช้าและเมื่อ
เสนอ  

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการดังนี้ 
-.จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้ารับการอบรม/
สัมมนา ที่สถานบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น/
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ 
     2. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
และใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณท่ีผ่านมาล่าช้า
หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
    
กองสาธารณสุข  และสิ่งแวดล้อม 

-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย ท าให้
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการขอรับ
การต่อใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
ส านักปลัด 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวให้ครบทุกคน 
กองคลัง 
-จัดหาสถานที่ท่ีมีความปลอดภัยและสะดวกต่อ
การจัดเก็บวัสดุ ตรวจสอบพัสดุและจ าหน่าย
พัสดุที่หมดสภาพเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บ 
กองช่าง 
-สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ด้านงาน
ช่างหรือรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
    ส่งบุคคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมและลง
มือปฏิบัติในการด้านการเงินและบัญชีและศึกษา
เพ่ิมเติม 
     กิจกรรมงานธุรการ 
     ๑.  เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ 
     2.  ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบ 
ประมาณด าเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการ
แล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนินการตลอด
ปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
     3.  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
-แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบกิจการ
ก่อนครบการต่อใบอนุญาต 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ส านักปลัด 
-มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใกล้เคียงเพ่ือ
ขอรับความช่วยเหลือ และขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติงาน 
 
กองคลัง 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
กองช่าง 
-น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ ปรับปรุงค าสั่ง โครงการ
พัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงานทั้ง
ภายใน ภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยง  
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     ๑.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงจะสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด 
     ๒.  การประสานงานภายในและภายนอกของ
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      

3.  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาoภาย 
ในองค์กร  คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง 
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
-มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. การติดตามประเมินผล 
ส านักปลัด 
-ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
กองคลัง 
-ผู้บังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
กองช่าง 
-ใช้การส ารวจ การสรรหา และแบบรายงาน 
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
กิจกรรมด้านงานไฟฟูาต้องจัดท าแผนปรับปรุง
ต่อไป 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
-ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 

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

                                                                                   (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                                                                   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

                                                             วันที ่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย) 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าตัว
ของพนักงาน
ดับเพลิง(ยังมีไม่
ครบ) 

 
 
 
 
 

-จะใช้ร่วมกันเท่าที่
มีอยู่แต่หากเกิด
เพลิงขนาดใหญ่ จะ
ขอรับการสนับสนุน
จาก อปท.ข้างเคียง 

 
 
 
 

 
-สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้เกิด
ความพร้อม จึงไม่
ต้องติดตามในงวด
ต่อไป 

 
 
 
 
 

-วัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิง
ยังไม่ครบถ้วนท าให้
ขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงให้
ครบ 

 
 
 
 
 

-งานปูองกัน 

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

(นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย 
        ต าแหน่ง หัวหน้าส านกัปลัด 

                                                                                                                                          วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2565 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองคลัง 
กิจกรรมการจัดเก็บฎีกา 
-เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บฎีกาที่
เหมาะสม และท าลายเอกสาร/ฎีกา
ที่มีระยะเวลาจัดเก็บเกิน 10 ปี ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 
 
 

 
 
 
 
 

- อบต.เขาพระมี
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินที่จ ากัด
เนื่องจากมีฎีกา
เบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนทุก
ปี 

 
 
 
 
 

-มีการจัดเก็บฎีกา
ไว้ในที่ปลอดภัย 
โดยจัดเก็บในตู้เก็บ
เอกสารพร้อมล็อค
กุญแจทุกครั้ง 

 
 
 
 

 
-อบต.เขาพระ มีพ้ืนที่
จัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินที่จ ากัด 

 
 
 
 
 

-อบต.เขาพระ ใช้
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายร่วมกับการ
จัดเก็บครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

-จัดสถานที่ส าหรับ
จัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินโดยเฉพาะ 
โดยให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
และแต่งตั้ง คกก.
ท าลายฎีกาเบิก
จ่ายเงินเป็นประจ า 
เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บ
ฎีกาอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 

-ผอ.กองคลัง 
-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 

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

(นางสาวประไพ  ประถมทอง 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                          วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.2565 



 
 

แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองช่าง 
กิจกรรมงานไฟฟูา 
-เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟูา
สาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติไฟฟูาไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 
 

-มีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 
 
 
 

 
-ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ไฟฟูา 

 
 
 
 
 

-สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านไฟฟูา 

 
 
 
 
 

-งานปูองกัน 

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

(นายจ าลอง  เพชรคง) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                                                                                          วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 

 



 
แบบ ปค.5 

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้า 
ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 
 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดท า
หลักสูตร  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒.จัดแบ่งหน้าที่รับผิด 
ชอบอย่างชัดเจน 

 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน 

 

๑.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดท าแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมี
ความส าคัญกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 

๑.จัดส่งพนักงานส่วนต าบล 
ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้ง
ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
 

กองการศึกษาฯ   

 
 



 
แบบ ปค.5 

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เขาพระ 
2.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
อบต.เขาพระ 
3.ขาดการเข้ารับการอบรม 
 

๑.รับโอนจากหน่วย 
งานอ่ืนหรือให้ผู้เกี่ยว 
ข้อง เช่น รับโอนจาก
ข้าราชการครู 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 
 

๑.ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชา 
การศึกษา 
๒.ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.เขาพระ 
๓.ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.   
เขาพระ 
๔.ขาดการเข้ารับการอบรม 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิมตามแผนอัตรา 
ก าลัง 
๒.ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรม 
 

กองการศึกษา ฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. 5 

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมงานธุรการ 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. การด าเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการล่าช้า 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
เขาพระ ล่าช้าและเม่ือ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 

๑.การตรวจสอบค้นหา 
ข้อมูลปัจจุบันจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ได้รับหนังสือ 
 

๑.การประเมินผล
จากผู้บังคับบัญชา 
๒.การประเมินผล
จากการปฏิบัติงาน 

๑.ระเบียบ ข้อบังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
เขาพระ ล่าช้าและเม่ือ
เสนอหนังสือแล้วผู้บังคับ 
บัญชาไม่สั่งการ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 
 

๑.เน้นย้ าให้เจ้าหน้า 
ที่ติดตามข้อมูลข่าว 
สารต่าง ๆ อย่างต่อ 
เนื่องและติดตาม
ค าสั่งจากผู้บังคับ 
บัญชาเสมอๆ 
 

กองการศึกษา ฯ   

  



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ เพ่ือให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงิน 
อุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุนงบ 
ประมาณ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.การพิจารณาสนับ 
สนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานต่างๆ เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.การควบคุมท่ีมี
อยู่สามารถปูองกัน
และลดความเสี่ยง
ได้ ถ้ามีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมท่ี
ก าหนด 
 

๑.หน่วยงานที่ได้รับ
การสนับสนุนงบ 
ประมาณหมวดเงิน
อุดหนุน รายงาน
สรุปผลการด าเนิน 
งานและใช้จ่ายเงิน
ของปีงบประมาณท่ี
ผ่านมาล่าช้าหรือบาง
โครงการไม่ได้
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑.ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณด าเนิน 
การรายงานสรุปผลการใช้งบ 
ประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ 
วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ 
หรือหากเป็นโครงการที่ด าเนิน 
การตลอดปีงบประมาณ  เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน  ให้
รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการที่
หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน 

กองการศึกษา ฯ   

 
 

        (นางสุนันท์  อินทร์มณี) 
            ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2565 

 



แบบ ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดคั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสาธารณสุข 
กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย
ท าให้ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับการต่อใบอนุญาต 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ประชาชนต้องเสีย
ค่าปรับในการ
ขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาตเนื่องจาก
ขาดความเข้าใจใน
การขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
พร้อมมีหนังสือแจ้ง
เตือนให้มาขอรับ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 

 
-ประชาชนมาขอรับ/
ขอต่อใบอนุญาตตาม
ก าหนดระยะเวลา
โดยไม่เสียค่าปรับ 

 
 
 
 
 

-ในการออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่ไม่พบ
เจ้าของกิจการ พบ
เพียงลูกจ้างซึ่งท า
ให้การตรวจกิจการ
เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้งประสาน
ก่อนออกตรวจสถาน
ประกอบกิจการ
ล่วงหน้าเพื่อให้
เจ้าของกิจการทราบ
ก่อนการเข้าตรวจ 

 
 
 
 
 

-งาน
สาธารณสุข 

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

(นายวิทมนตร์   กิริวรรณา) 
        ต าแหน่ง ปลัดองค์กาบริการส่วนต าบล 

  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                          วันที่ 9  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

ส านักปลัด 
งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
-การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย) 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าตัว
ของพนักงาน
ดับเพลิง(ยังมีไม่
ครบ) 

 
 
 
 
 

-จะใช้ร่วมกันเท่าที่
มีอยู่แต่หากเกิด
เพลิงขนาดใหญ่ จะ
ขอรับการสนับสนุน
จาก อปท.ข้างเคียง 

 
 
 
 

 
-สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ต้องมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือให้เกิด
ความพร้อม จึงไม่
ต้องติดตามในงวด
ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 

-วัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิง
ยังไม่ครบถ้วนท าให้
ขาดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ประจ าตัวของ
พนักงานดับเพลิงให้
ครบ 

 
 
 
 
 

-งานปูองกัน 

 
 
 
 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองคลัง 
กิจกรรมการจัดเก็บฎีกา 
-เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บฎีกาที่
เหมาะสม และท าลายเอกสาร/ฎีกา
ที่มีระยะเวลาจัดเก็บเกิน 10 ปี ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 

 
 
 

 
 
 
 
 

- อบต.เขาพระมี
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายเงินที่จ ากัด
เนื่องจากมีฎีกา
เบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนทุก
ปี 

 
 
 
 
 

-มีการจัดเก็บฎีกา
ไว้ในที่ปลอดภัย 
โดยจัดเก็บในตู้เก็บ
เอกสารพร้อมล็อค
กุญแจทุกครั้ง 

 
 
 
 

 
-อบต.เขาพระ มีพ้ืนที่
จัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินที่จ ากัด 

 
 
 
 
 

-อบต.เขาพระ ใช้
พ้ืนที่จัดเก็บฎีกา
เบิกจ่ายร่วมกับการ
จัดเก็บครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

-จัดสถานที่ส าหรับ
จัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินโดยเฉพาะ 
โดยให้มีพ้ืนที่เพียงพอ 
และแต่งตั้ง คกก.
ท าลายฎีกาเบิก
จ่ายเงินเป็นประจ า 
เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บ
ฎีกาอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 

-ผอ.กองคลัง 
-เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 
 

 

 
 



 
 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองช่าง 
กิจกรรมงานไฟฟูา 
-เพ่ือให้มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟูา
สาธารณะ 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติไฟฟูาไม่
เพียงพอ 
 
 

 
 
 
 
 

-มีการสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

 
 
 
 

 
-ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
 
 
 
 

-ขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ไฟฟูา 

 
 
 
 
 

-สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านไฟฟูา 

 
 
 
 
 

-งานปูองกัน 

 
 

 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองการศึกษา ศาลนา และ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ดังนี้ 
-บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถตาม
หลักวิชาการด้านการศึกษาและขาด
ทักษะด้านงานธุรการในชั้นเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถตาม
หลักวิชาการด้าน
การศึกษาและขาด
ทักษะด้านงาน
ธุรการในชั้นเรียน 

 
 
 
 
 

-ด าเนินกานส่ง
บุคลากรทางการ
ศึกษา ที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไปรับการอบรม 
สัมมนา ฝึก
ปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ และ
พัฒนาทักษะในการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
-มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 
 
 
 
 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
จ านวนจ ากัด หาก
ส่งไปประชุม อบรม 
สัมมนา หรือฝึก
ปฏิบัติการเป็น
ระยะเวลาหลายวัน 
จะก่อให้เกิดการ
ติดขัดด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ 

 
 
 
 
 

1) จัดส่งเจ้าหน้าที่
บุคลากร เข้ารับการ
อบรม อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

-กอง
การศึกษา  
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 
 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ ในสังกัดได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณฯ เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
งานสาธารณสุข 
กิจกรรมการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการน้อย
ท าให้ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการขอรับการต่อใบอนุญาต 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ประชาชนต้องเสีย
ค่าปรับในการ
ขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาตเนื่องจาก
ขาดความเข้าใจใน
การขอรับ/ขอต่อ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
พร้อมมีหนังสือแจ้ง
เตือนให้มาขอรับ
ใบอนุญาต 

 
 
 
 

 
-ประชาชนมาขอรับ/
ขอต่อใบอนุญาตตาม
ก าหนดระยะเวลา
โดยไม่เสียค่าปรับ 

 
 
 
 
 

-ในการออกตรวจ
สถานประกอบการ
เจ้าหน้าที่ไม่พบ
เจ้าของกิจการ พบ
เพียงลูกจ้างซึ่งท า
ให้การตรวจกิจการ
เกิดความล่าช้า 

 
 
 
 
 

-มีการแจ้งประสาน
ก่อนออกตรวจสถาน
ประกอบกิจการ
ล่วงหน้าเพื่อให้
เจ้าของกิจการทราบ
ก่อนการเข้าตรวจ 

 
 
 
 
 

-งาน
สาธารณสุข 

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

(นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
        ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

        วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 



 



แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  นายอ าเภอเดิมบางนางบวช 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธกีารที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน   
                 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสระ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอเดิมบางนางบวช  
         
                                                              ลงชื่อ 
                                                                          (นายมานพ   ฉ่ าพงษ์สันติ)  
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
                                                                       วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  
  
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปี
ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
                  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุป
ได้ดังนี้   
ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  - กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวชอง
พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยงในงวดต่อไป 
กองคลัง     
                  - กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประกอบกับมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 
กองช่าง 
                  - จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ากิจกรรมงานด้านไฟฟูา 
                  ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค.4 พบว่า กิจกรรมด้านงานไฟฟูา ต้องจัดแผน
ปรับปรุงต่อไป 
 
  
 
  

-2- 



กองการศึกษา 
-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ มกีารควบคุมที่เพียงพอแลว้ บรรลวุตัถุประสงคข์อง 

การควบคมุแต่ยังคงมีจดุอ่อน คือ บุคลากรทางการศกึษาในสังกดั มีจ านวนจ ากัด หากส่งไปประชุม อบรม สมัมนา
หรือฝึกปฏิบตัิการเปน็ระยะเวลาหลายวนั จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบตัิหน้าที่ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                  -กิจกรรมการประกอบทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจในการขอรบั
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  ท าให้ประชาชนไมม่าขอต่อหรอืขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบได้มีการเพ่ิมการประชาสมัพันธ์ 
พร้อมมีการแจง้เตือนประชาชนเพ่ือขอต่อและขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ การ
ด าเนินการ ดังกล่าวมีการควบคมุที่เพียงพอแลว้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค. 6 
 



รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2565  ด้วยวิธีการสอบทามตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า   การควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 

  (นางสาวณัฐพัชร์  ทองค า) 
             ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

               วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 
 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน สรุปได้ดังนี้ 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพ่ิมเติม ดังนี้ อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ใน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
ส านักปลัด 
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 -กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัตถุอุปกรณ์ประจ าตัวของพนักงาน
ดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุมความเสี่ยง
ในงวดต่อไป 
 
 

/กองคลัง... 
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กองคลัง 



          -กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีค าสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพื่อตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 
กองช่าง 
 -จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมงานด้านไฟฟูาผลการประเมิน 
การติดตามประเมินการควบคุม และ ปค.4 กิจกรรมด้านงานไฟฟูา ต้องจัดท าแผนปรับปรุงต่อไป 
กองการศึกษา 
 -กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีจ านวนจ ากัด หากส่งไปประชุม อบรม สัมมนาหรือฝึ ก
ปฏิบัติการเป็นระยะเวลาหลายวัน จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  นายอ าเภอเดิมบางนางบวช 



                 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธกีารที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน   
                 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลสระ เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน มีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอเดิมบางนางบวช  
         
                                                              ลงชื่อ 
                                                                       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ)  
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
                                                                       วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  
  
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ในปีงบประมาณ/ปี
ปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
                  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุป
ได้ดังนี้   
 
ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                  - กิจกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงเรื่องขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ประจ าตัวชอง
พนักงานดับเพลิงในแต่ละคน ยังไม่ครบถ้วน แม้จะมีการจัดซื้อ แต่ก็มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ จึงต้องมีการควบคุม
ความเสี่ยงในงวดต่อไป 
กองคลัง     
                  - กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสมประกอบกับมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพัสดุประจ าปีเพ่ือตรวจสอบพัสดุมิให้สูญหายและจ าหน่ายพัสดุที่หมดสภาพอย่างสม่ าเสมอ 
กองช่าง 
                  - จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ากิจกรรมงานด้านไฟฟูา 
                  ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม แบบ ปค.4 พบว่า กิจกรรมด้านงานไฟฟูา ต้องจัดแผน
ปรับปรุงต่อไป 

/กองการศึกษา... 
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กองการศึกษา 

-กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ มกีารควบคุมที่เพียงพอแลว้ บรรลวุตัถุประสงคข์อง 



การควบคมุแต่ยังคงมีจดุอ่อน คือ บุคลากรทางการศกึษาในสังกดั มีจ านวนจ ากัด หากส่งไปประชุม อบรม สมัมนา
หรือฝึกปฏิบตัิการเปน็ระยะเวลาหลายวนั จะก่อให้เกิดการติดขัดด้านการปฏิบตัิหน้าที่ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                  -กิจกรรมการประกอบทีเ่ปน็อันตรายายต่อสุขภาพ ประชาชนยังขาดความรูค้วามเข้าใจในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  ท าให้ประชาชนไมม่าขอต่อหรอืขอรบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบได้มีการเพ่ิมการประชาสมัพันธ์ 
พร้อมมีการแจง้เตือนประชาชนเพ่ือขอต่อและขอรบัใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ การ
ด าเนินการ ดังกล่าวมีการควบคมุที่เพียงพอแลว้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 

             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ                                                                  
ที ่ -                          วันที ่     12   กันยายน    ๒๕65                                                           
เรื่อง    แจ้งให้ทุกส่วนราชการ จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

     ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดย
มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

     เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของใช้
ทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริตด้านความเชื่อถือ ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร เห็นควรแจ้งให้ทุกส่วนราชการซึ่งเป็นระดับหน่วยงาน
ย่อยติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
เพ่ือรับการตรวจตามระเบียบฯต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

    (นายจตุวิทย์   จันทร์ลอย) 
                  นิติกรช านาญการ  

ความเห็นหัวหน้าส านักงานปลัด อบต.                   ความเห็นปลัดฯ อบต.               ค าสั่งนายก อบต. 

........................................................                   .........................................                -  ด าเนินการตามเสนอ 

 

 (นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย)               (นายวิทมนตร์  กิริวรรณา)                     (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
 หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.เขาพระ                     ปลัด อบต.เขาพระ                             นายก อบต.เขาพระ 

 

-รับทราบ 

๑.นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย หน.ส านักปลัด.................................. 

๒.น.ส.ประไพ  ประถมทอง ผอ.การคลัง................................ 

๓.นายจ าลอง  เพชรคง ผอ.กองช่าง.......................................... 

๔.นางสุนันท์  อินทร์มณี .ผอ.การศึกษาฯ..................... 

๕.นายวิทมนตร์  กิริวรรณา รก.ผอ.สาธารณสุขฯ........................ 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที ่         / ๒๕65 

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
………..…………………..…………..…………… 

         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน  นั้น 
       เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  จึง
แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ดังนี้ 
  ๑. นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด ระดับต้น เลขที่ต าแหน่ง 66-
3-๐๑-21๐1-๐๐1 มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
  -  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  -  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ฯลฯ  เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 
  -  จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/ ข้อบัญญัติอ่ืน ๆ  
  -  ขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติ 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒. นายจตุวิทย์  จันทร์ลอย  ต าแหน่ง นิติกร ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 66-3-๐1-31๐5-๐๐๑ มี
หน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
  -  งานกฎหมายและคดี   
  -  งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์   
  -  งานข้อบัญญัติ ระเบียบ   
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. นายพัฒนพงศ์  ปิ่นแก้ว ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 66-3-01-3801-
00๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้ 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
  - ส่งเสริมสุขภาพเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส  
  -  จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
 
 
 

/4.นางสาว... 
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                     4.นางสาวศิร์พิชชา  น้อยสุริวงษ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
66-3-01-3103-๐๐๑  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
   - จัดท าแผนและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ  
แผนงานอบต. แผนอ าเภอ แผนงานจังหวัด 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

              5.นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 66-3-01-
3102-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

  -  ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  -  ศึกษา รวบรวม  ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
  -  ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การประเมินค่างาน
ของต าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   
  6.นางสาวพุทธิพร  เขาแก้ว  ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบดังนี้ 
                     - รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ข้อคิดเห็น  ท่าที  ความรู้สึกของประชาชนที่แสดงออกหรือจากสื่อมวลชนต่าง ๆ  
และปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
                     - ส ารวจกิจกรรมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์  น ามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะ  ฝุายบริหาร  ช่วย
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ระดับสูง  ศึกษา  
                     - ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนงานการประชาสัมพันธ์และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวางหลักเกณฑ์  และปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
                     -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

         7. นางสาวสุพรรษา  งามจิตร์    ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  มีความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
-  รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน 

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม  

  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
            8.นายสมเสาร์  สัตบุษ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย มีความรับผิดชอบดังนี้ 
  - ปูองกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ ลดอันตรายและความเสียหายที่เกิดเพลิงไหม้ 
                   - ปูองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย 
                   - ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
                   - ฟ้ืนฟูบูรณะสิ่งช ารุดเสียหายให้คืนสภาพเดิม    
   
 

/10.นายมนัส... 
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  9.นายมนัส  สุวรรณบุญมี ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ขับรถยนต์ส่วนกลาง 
  - ดูแล/บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10.นายวิเชียร  เย็นพิจิตร ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 

11.นายทนงศักดิ์  ศิลปชัย  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 
                   12.นายปรีชา  เย็นพิจิตร  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 
                   13.นายอิศรา  ชูปรารมณ์  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 
                   14.นายวุฒิชัย  สะอาดพุ่ม ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 
 
  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้า
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทราบในขั้นต้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่  3  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
      ลงชื่อ 
       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ)     
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที่         / ๒๕65 

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 
………..…………………..…………..…………… 

         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน  นั้น 

        เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ  จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการคลัง  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ดังนี้ 

๑.  นางสาวประไพ  ประถมทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น  เลขที่ต าแหน่ง  
66-3-๐๔-2๑๐2-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้   
  -  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของส่วนการคลัง 
  -  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ท าความเห็นเสนอและด าเนินการปฏิบัติงานบริหารงานคลัง   ที่ต้องใช้
ความช านาญ   
  -  การควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่า และหลักฐานทางการเงิน 
  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2.นางสาวเยาวลักษณ์  ทนงย่ิง ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 
66-3-04-4203-01 หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

- จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา น าส่ง การซ่อมแซม  
- ควบคุมจัดท าทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ ท ารายงานเกี่ยวกับพัสดุ 
- ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเกี่ยวกับงานพัสดุ 
- รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ ตรวจสอบจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
3.นายวราพงษ์  ใยน้อย ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 

66-3-04-3203-001 ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานภาษีอาการ ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา 

ความเหมาะสม 
- ควบคุมจัดท ารายงานเกี่ยวกับรายได้ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับงานจัดเก็บ 
- วางแผนหรือร่วมมือด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

/4.นางสาวกมลวรรณ  ... 
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4.นางสาวกมลวรรณ  ชนะสินธุ์ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ   

ดังนี้ 
  -  จัดเก็บรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง 
  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  5.นางสาวธมลวรรณ  ปิยะทรัพย์บวร ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงินการงบประมาณและการบัญชี 
  - จัดท าและด าเนินการต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ 
  - ท าบัญชีทั่วไปของราชการ 
  - ท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการ
กองคลังทราบในขั้นต้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                        สั่ง ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 

      ลงชื่อ 

 
       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที่          /๒๕65  

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 
………..…………………..…………..…………… 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  ของส่วนราชการภายใน   นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ   จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   ดังนี้ 

๑.นายจ าลอง  เพชรคง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เลขที่ต าแหน่ง 66-3-๐5-2103- 
๐๐๑ มีหน้าที ่
  -  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของส่วนโยธา 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง     
  -  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม/ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง 
  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.ส.อ.นันทภพ  น้ าทิพย ์ต าแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ต าแหน่ง 66-3-๐5-4701- 
๐๐๑ มีหน้าที ่
  -  เป็นผู้ใตบ้ังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของส่วนโยธา 
  -  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการออกแบบและก่อสร้าง     
  -  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตาม/ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง 
  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.นางสาวมนัสชนก ส่วนสมบุญ  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
-  รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน 

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม  

  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

/4.นายปริพนธ์ 
-2- 



  4.นายปริพนธ์  จีนอ่อน  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตาม 

หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ 
- ตรวจสอบ แก้ไข และก าหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและ รายการเพื่อให้การ 

ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่า ก่อสร้าง  
- ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย  

พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
- รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง 
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานผู้อ านวยการ
กองช่างทราบในขั้นต้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕65 
                 ลงชื่อ  
 
       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที่          /๒๕65 

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
………..…………………..…………..…………… 

         ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน    นั้น 

        เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ   จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง   ดังนี้ 
                    ๑.นางสุนันท์  อินทร์มณี ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  เลขที่ต าแน่ง 66-3-๐
1-2101-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้  

-  รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  การวิเคราะห์   การวิจัย  เสนอความเห็นเกี่ยวกับกาแนะแนว  การวัดผลและประเมินผล 

การศึกษา 
  -  การวางแผนการศึกษา  วางมาตรฐานการศึกษา 
  -  การวางโครงการ  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และสถิติการศึกษา 
  -  วิเคราะห์ผลงานจากการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.นางชุติมา  กล้าหาญ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง 66-3-08-4101-001  

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 
-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
-  รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและหนังสือ 
พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน 

- รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   
- รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม  

  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.นางชลิตา  อ าภา ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ต าแหน่ง  ๗๒-๒-๐๐๒๕ มีหน้าทีร่ับผิดชอบ   

ดังนี้ 
/ ปฏิบัติหน้าที่... 

 



-2- 
- ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  ให้มีความรู้  ความคิด   

ความประพฤติ  ความพร้อม   
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.นางทิพวัลย์  ปลูกงาม ต าแหน่ง ครูดูแลเด็ก  มีหน้าที่รับผิดชอบ   

ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  ให้มีความรู้  ความคิด   

ความประพฤติ  ความพร้อม   
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๔.นางณิชารัตน์  อินโต  ต าแหน่ง ครูดูแลเด็ก  มีหน้าที ่

รับผิดชอบ  ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการอบรมเลี้ยงเด็กก่อนวัยประถมศึกษา  ให้มีความรู้  ความคิด   

ความประพฤติ  ความพร้อม   
- จัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก   
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.นางสาวแสงระวี  อ่ าทอง  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา มีหน้าที่ รับผิดชอบ ดังนี้ 
-ปฏิบัติหน้าทีทางการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย  
-การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
-การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ  
-การพัฒนาต าราเรียน การวางแผนการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา และ 

ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                  6.นางอ าพร  อ่อนอินทร์ ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้า/ 
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมทราบในขั้นต้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบ
ต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่  3  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕65 

      ลงชื่อ 

 
       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
ที่           /๒๕65 

เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
………..…………………..…………..…………… 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ได้ก าหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างของส่วนราชการภายใน    นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม  ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
พระ  จึงแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ดังนี้ 
      ๑.นายวิทมนตร์  กิริวรรณา  ต าแหน่งปลัด อบต. ระดับกลาง รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เลขที่ต าแหน่ง 66-3-00-1101-๐๐1 มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้   

-  รักษาการหัวหน้างานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
-  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานจ้างของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-  ด าเนินการด้านปฏิบัติการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
-  ด าเนินการส ารวจสภาพท้องที่ปัญหาและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการส่งเสริม 

สุขภาพ   
-  ให้ค าแนะน า อบรม สาธิต  การรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ   
-  ให้บริการการวางแผนครอบครัว  สุขศึกษา  ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ  การรักษาความสะอาดเคหะ

สถาน  การปูองกันอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ   
-  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๒.นายอมร  พงษ์ธัญญการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธาณสุข ช านาญงาน เลขที่ต าแหน่ง 

66-๐3-๐604601-001 มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                     - ปฏิบัติงานทางการสาธารณสุขชุมชน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  

- การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งรวมถึงงานอนามัยแม่และเด็ก  
- การสุขาภิบาล การควบคุมปูองกันโรคและทันตสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานในลักษณะ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการ ด า เนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

               3.นางสาวสุณิสา  สัตบุษ ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
-  ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 
-  รับ/ส่ง ทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -  เก็บและค้นหาข้อมูล กรอกข้อมูล และร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลข     
              และหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนาหนังสือ/เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐาน 

-  รวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป   
-  รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม  



 
/ปฏิบัติหน้าที่... 
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  -  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.นายรชต   นาคินชาติ  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 

5.นายด ารง  เขาแก้ว  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
- ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย 

  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายถือปฏิบัติตามค าสั่งโดยเคร่งครัด  หากมีปัญหา/ อุปสรรคให้รายงานหัวหน้า/ 
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทราบในข้ันต้น  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

            สั่ง ณ วันที่  3  เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕65      
               ลงชื่อ 

 

       (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
          ที่         /๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับองค์กร)  ประจ าปี   ๒๕65 
........................................................ 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  ดังต่อไปนี้ 

๑.นายวิทมนตร์  กิริวรรณา     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ประธานกรรมการ 
2.นางประไพ  ประถมทอง      ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
3.นายจ าลอง  เพชรคง       ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
4.นางสุนันท์  มณีอินทร์       ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ  
5.นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย  หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการและเลขานุการ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เป็นผู้ควบคุม ก าหนดแนวทางด าเนินงานการติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ โดยด าเนินการดังนี้ 
๑.ให้ทุกส านัก/ส่วน ส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝุาย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความ

เสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
๒.ให้ทุกส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ งวดปีงบประมาณ ๒๕

63 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร  
๓.ให้เลขานุการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุก

ส านัก/ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

๔.ให้เลขานุการฯ ติดตามเร่งรัด ส านัก/ส่วน จัดส่งรายงานฯ ตามก าหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหา
อุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทราบ โดยด่วน 

๕.ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ด าเนินการ ประสานการด าเนินการ ให้ค าแนะน า ปรึกษา เสนอแนะ รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ส านัก/ส่วน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ค าสั่งใดท่ีขัดหรือแย้งค าสั่ง
นี้  ให้ยกเลิกและให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

 
 

/ทั้งนี้... 
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  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่    3   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
     (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
           ที่            /๒๕65 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจ าปี   ๒๕65 

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

       ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ที่            /๒๕65 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565                      
ให้ทุก กอง/ส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ นั้น 

       เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของ ส่วนงานย่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ประกอบด้วย 

ส านักงานปลัด 
๑.นางสาวกนกวรรณ  หยกอ านวยชัย หัวหน้าส านักงานปลัด ระดับต้น    ประธานกรรมการ 
2.นางสาวพนิดา  เหลืองอรุณ     นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ    กรรมการ 
3.นายพัฒนพงษ์  ปิ่นแก้ว          นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ        กรรมการ 
4.นางสาวศิร์พิชชา  น้อยสุริวงษ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการ  
5.จ่าสิบเอกพีรพงษ์  อ่ าทอง     เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ช านาญงาน    กรรมการ 
6.นายจตุวิทย์  จันทร์ลอย      นิติกร ช านาญการ     กรรมการ/เลขานุการ 
 

                 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของส านัก/ส่วน   แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละส านัก/ส่วน เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้  ให้ยกเลิกและ
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  3 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



 
 
 
 

 
                                            

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
           ที่            /๒๕65 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจ าปี   ๒๕65 

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

                ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ที่            /๒๕65 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565                      
ให้ทุก กอง/ส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ นั้น 
      เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของ ส่วนงานย่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ประกอบด้วย 

กองคลัง 
๑.นางสาวประไพ  ประถมทอง   ผู้อ านวยการกองคลัง ระดับต้น      ประธานกรรมการ 
2.นางสาวเยาวลักษณ์  ทนงยิ่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน      กรรมการ 
3.นายวราพงษ์  ใยน้อย         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ               กรรมการ  
4.นางสาวณัฐพัชร์  ทองค า       นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 

                 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของส านัก/ส่วน   แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละส านัก/ส่วน เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้  ให้ยกเลิกและ
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 



 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
           ที่           /๒๕65 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจ าปี   ๒๕65 

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

                 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ที่           /๒๕65 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565                      
ให้ทุก กอง/ส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ นั้น 
       เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของ ส่วนงานย่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ประกอบด้วย 

กองช่าง 
๑.นายจ าลอง  เพชรคง         ผู้อ านวยการกองช่าง   ประธานกรรมการ 
2.ส.อ.นันทภพ  น้ าทิพย์      นายช่างโยธา                                กรรมการ   
 

                 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของส านัก/ส่วน   แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละส านัก/ส่วน เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้  ให้ยกเลิกและ
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
           ที่           /๒๕65 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจ าปี   ๒๕65 

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

                 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ที่            /๒๕65 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565                      
ให้ทุก กอง/ส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ นั้น 
       เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของ ส่วนงานย่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ประกอบด้วย 

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
1.นายวิทมนตร์  กิริวรรณา      ปลัด อบต. รก.ผอ.สาธารณสุขฯ              ประธานกรรมการ 
2.นายอมร  พงษ์ธัญญการ       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ช านาญงาน   กรรมการ/เลขานุการ 

 
                 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของส านัก/ส่วน   แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละส านัก/ส่วน เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้  ให้ยกเลิกและ
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  3 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ  

 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
           ที่            /๒๕65 
    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับส่วนงานย่อย) ประจ าปี   ๒๕65 

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

               ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ที่             /๒๕65 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2565                      
ให้ทุก กอง/ส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริการจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ นั้น 
      เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน   จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของ ส่วนงานย่อย  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ   ประกอบด้วย 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.นางสุนันท์  มณีอินทร์                   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ            ประธานกรรมการ 
2.นางสาวชุติมา  กล้าหาญ         เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ    กรรมการ/เลขานุการ 

 
                 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของส านัก/ส่วน   แล้วจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการของแต่ละส านัก/ส่วน เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการฯ ระดับองค์กร ค าสั่งใดที่ขัดหรือแย้งค าสั่งนี้  ให้ยกเลิกและ
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 
      (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 

 
 



                                                       
 
                        
 
ที่  สพ ๗๘๐๐๑/             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 

                                                      อ าเภอเดิมบางนางบวช  สพ   ๗๒๑๒๐                              

                  ตุลาคม   ๒๕65 

เรื่อง   รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 

เรียน   นายอ าเภอเดิมบางนางบวช 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)      จ านวน 1 ชุด 
  2.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค..4)  จ านวน 1 ชุด 
           3.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)       จ านวน  1 ชุด 
  4.รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)   
                                                                                                             จ านวน  1 ชุด   

       ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อผู้ก ากับดูแล ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

      องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

 
                  (นายมานพ  ฉ่ าพงษ์สันติ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 

ส านักงานปลัด 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๕๑-๕๔๙๗   

www.khaopra.go.th 
Line ID : khaopra_sp 
E-mail : khaoprapalad@gmail.com 

 
 
 
 

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน ” 
 

mailto:khaoprapalad@gmail.com


 
                                                              
 
 
 

 


