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องค์ประกอบการควบคุม  แผนการ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 
1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ อบต. 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ  
ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาความต้องการ  โดยอ้างว่าไม่มีค่า
เดินทาง ท าแผนทุกปีไม่ให้ได้อะไรเลย เป็นต้น 
 
1.2 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเยาวชนผู้ติดยาเสพติด มีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น และผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้ว หันกลับมาเสพยาอีก สาเหตุเกิดจากเด็กและเยาวชนไม่ได้เรียน
หนังสือต่อ เนื่องจากฐานะทางการยากจนและไม่มีงานท า มีเวลาว่างจึงมั่วสุมเสพยา และปัจจุบัน
ยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจไม่ค่อยดี นอกจากยาเสพติดแล้วปัจจุบันยังมีใบกระท่อมที่ก าลัง
ระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย 
1.3 กิจกรรมการสาธารณสุข (การป้องกันโรคไข้เลือดออก) 
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน 
-ทาง อบต.ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 
-เจ้าหน้าที่ขาดทักษะการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
-ประชาชนบางพื้นท่ีไม่ให้เจ้าหน้าที่ท าการพ่นหมอกควัน เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อ
ตนเองและสัตว์เลี้ยง 
2.การประเมินความเสี่ยง 
 2.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของอบต. 
ความเสี่ยง  
-ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ โดยอ้างว่าไม่มีค่า
เดินทาง และเงินตอบแทน 
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องค์ประกอบการควบคุม  แผนการควาบคุมความเสี่ยง 

-ประชาชนเสนอโครงการมากเกินไป โดยประชาชน
เข้าใจว่าเสนอโครงการมากเท่าไหร่ยิ่งดี และเข้าใจว่า
โครงการที่เสนอมาท้ังหมด สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด 
2.2 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ความเสี่ยง 
-เยาวชนติดยาเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้ว 
หันกลับมาติดยาเสพติดอีก 
2.3 กิจกรรมทางสาธารณสุข(การป้องกันโรคไข้เลือก
ออก) 
ความเสี่ยง 
-ทาง อบต.ไม่ได้มีเจ้าที่ท่ีมีความรู้ทางด้านสาธารณสุข
โดยตรง 
-ประชาชนบางพื้นท่ีไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่น
หมอกควัน 
-ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
3.กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของอบต. 

2. กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.1 จัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  
2.2 จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
2.3 จัดโครงการ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้
เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และไม่มีเวลาไปยุ่งกับยาเสพติด 
 
3.กิจกรรมสาธารณสุข(การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก) 
3.1 เจ้าหน้าที่ท าการพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เป็นประจ าทุกปี  
3.2 จัดซื้อสารเคมีในการฉีดพ่นหมอกควันเพิ่มข้ึน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 



   1.มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้เห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา 
   2.ประสานความร่วมมือจาก ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
พัฒนาชุมชนอ าเภอเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชน เพื่อใช้ในการประกอบแผนพัฒนาของ 
อบต. 
3.2 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ก าหนดกิจกรรมที่ควบคุมดังนี้ 
   1.จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   2.จัดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
3.จัดโครงการ แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้
เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และไม่มีเวลาไปยุ่งกับยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุม  แผนการประเมินความเสี่ยง 



3.3 กิจกรรมสาธารณสุข(การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก) 
1 เจ้าหน้าที่ท าการพ่นหมอกควันอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เป็นประจ าทุกปี  
2.จัดซื้อสารเคมีในการฉีดพ่นหมอกควันเพิ่มข้ึนเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน ส ารวจข้อมูลเพิ่ม
จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมของ อบต. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แผนพับ จัด
ประชุมในหมู่บ้าน หรือผ่านทาง website ของ อบต. 
 
5.วิธีการติดตามผล  
ด าเนินการในการติดตามผลในทุกๆกิจกรรมที่ อบต.มี
ความเสี่ยง อบต. เพ่ือลดความเสี่ยง ใช้แบบสอบถาม 
ให้แก่พนักงาน ประชาชน เพ่ือใช้ในการประกอบการ
ติดตามผลดังกล่าว และน ามาเปรียบเทียบกับผลในปี
ที่ผ่านมา เป็นอัตราร้อยละ และด าเนินการปรับปรุง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



องค์ประกอบการควบคุม 
(1) 

แผนการประเมินความเสี่ยง 

กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          ด้านการออกแบบและควบคุมอาคารงานก่อสร้าง 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ 
เนื่องจากกองช่างมีงานหลายด้านทั้ง ส ารวจ ออกแบบ  เขียน
แบบและประมาณราคา และงานภารกิจถ่ายโอนอื่นๆ ซึ่งกอง
ช่างมีบุคลากรเพียง 3 คน ท าให้มีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางด้านช่าง ไม่สามารถดูแลและควบคุมงานได้อย่าง
ทั่วถึง  
2.  การประเมินความเสี่ยง  
            ด้านการควบคุมอาคารงานก่อสร้าง 
            ความเสี่ยง 
           บุคลากรทางด้านช่างมีไม่เพียงพอ อาจท าให้งาน
ล่าช้า และท าให้ไม่สามารถควบคุมอาคารงานก่อสร้างได้
ทั่วถึง ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย และการออกแบบ 
เขียนแบบ มีความล่าช้า  
3.  กิจกรรมการควบคุม    
             ด้านการออกแบบและควบคุมอาคารงาน
ก่อสร้าง 
 ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
           1.การท าค าสั่งแบ่งงานตามหน้าที่  
           2.ประสานงานประชาคมหมู่บ้าน สมาชิก อบต.ให้
ช่วยควบคุมดูแลงานในเขตความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน
และให้ช่วยประสานช่างผู้ควบคุมงาน หากงานเกิดปัญหา
ต่างๆ 
           3. ก าหนดต าแหน่งไว้ในแผนอัตราก าลังของ อบต.   
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ด้านการควบคุมอาคารงานก่อสร้าง 
           -มีการก าหนดต าแหน่งไว้ในแผนอัตราก าลังของ 
อบต. และประกาศรับโอนย้ายผ่านเว็บไซต์ และปรับปรุง
ค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน 
      5.  การติดตามประเมินผล  
            - ใช้แบบสอบทาน  เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบ 
              ทานการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเจ้าหนา้ท่ีผู้
ปฏิบัติ และ ผอ.กองช่าง  
 
 
 

กองช่าง  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561พบว่ากิจกรรมด้านการออกและการควบคุม
อาคารงานก่อสร้างแตย่ังมีความเสี่ยงอยู่คือ    
 การควบคุมงานยังไม่ทั่วถึงและทันต่อเวลาอาจท าให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า และเกิดการผิดพลาดได้  
 การควบคุมท่ีมีอยู่  คือ มีการแบ่งหน้าที่กันท างาน ,
ประสานงานประชาคมหมู่บ้าน  สมาชิก อบต. ให้ช่วย
ควบคุมดูแลงานในเขตความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน
และให้ช่วยประสานช่างผู้ควบคุมงาน หากงานเกิด
ปัญหาต่างๆ 
และ การก าหนดต าแหน่งไว้ในแผนอัตราก าลังของ อบต. 
และประกาศรับโอนย้ายบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 

1. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ท าให้การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

2. การวางฏีกาเบิกเงินไม่ได้เสนอเซ็นต์ตามล าดับ
ขั้นตอน ท าให้เสียเวลาในการเบิกจ่าย 
 
1.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุภัณฑ์ 
2. การจัดซื้อ/จ้างไม่เป็นไปตามกระบวนการท าให้

เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
1.3 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 

1. ในการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องถือเงินสดไว้ใน
มือ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการสูญหายระหว่างเดินทาง
กลับ 
2. ในวันที่มีการลงพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็มีผู้มาช าระภาษี แต่
เอกสารในการรับช าระภาษีไม่อยู่ ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ 
(เนื่องจากผู้มาช าระภาษีอยู่ต่างจังหวัด) 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 1.1 กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
1.สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
3. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 
 
1.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า หากให้เจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการมอบหมายงานด้าน
พัสดุโดยตรง เป็นผู้ด าเนินการสรรหาพัสดุ อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ เนื่องจาก
การจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการ

กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมที่
ปรากฏโครงสร้างองค์กร ในภารกิจ 5 งาน คือ 
1. งานการเงิน 
2. งานการบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
5. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
 โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 พบว่า การรับจ่ายเงิน, การจัดซื้อจัดจ้าง, 
การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้อง
มีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
การประเมินความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกด้านมากกว่าการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีค าสั่ง
แบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่ายงานตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
  ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตามตรวจสอบ
ที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย เพื่อให้
ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุแหระ มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้
ในการท างาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
จากการติดตามประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนในกิจกรรม
การรับเงิน – จ่ายเงิน กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรม
การจัดเก็บรายได้ 
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
หรือเจ้าหน้าที่ของกองคลัง ดังนั้น จึงจะต้องติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 



ปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นใน
องค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
1.3 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจ าเป็นจะต้อง
เก็บเงินไว้กับตัวเองซ่ึงโอกาสที่เงินจะสูญหายหรืออ่ืนๆ อาจ
เกิดข้ึนก่อนน าส่ง คณะกรรมการน าฝากเงินได้ จึงต้องอาศัย
จิตส านึกและการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบสูง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
1.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.3 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
2.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
   4.2 จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
   4.3 มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
   4.4 จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
   4.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

5. การติดตามประเมินผล 
- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทานเพ่ือ
ท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความเสียง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ ส านักงานปลัด มีความเสี่ยง 3 กิจกรรม คือ  
 1.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของอบต.  มีการควบคุมท่ีพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ตามการ
ด าเนินแผนพัฒนาของอบต. แต่ยังมีความเสี่ยงเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ียังมีความเสี่ยงเล็กน้อย  
 2.กิจกรรมการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด  ยังคงมีจุดอ่อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ายาเสพติด มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานท า มีรายได้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียด จึงหันมาเสพ
และค้ายาอีก 
 3.กิจกรรมสาธารณสุข(การป้องกันโรคไข้เลือดออก)  การควบคุมมีความเพียงพอ แต่ความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกบางประการที่ท าให้งานดังกล่าวยังไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
 
กองช่าง 
        จากการวิเคราะห์กองช่าง  ได้พบพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง จ านวน 1 ภารกิจ    
คือ  กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง  พบความเสี่ยงคือ การควบคุมงานยังไม่
ทั่วถึงและทันต่อเวลา อาจท าให้งานก่อสร้างล่าช้า และเกิดการผิดพลาดได้  และเนื่องจากท่ีมีบุคลากรน้อยท า
ให้งานส ารวจออกแบบ เขียนแบบเกิดการล่าช้า 

         ซ่ึงกองช่าง   มีระบบการควบคุมโดยมีการแบ่งหน้าที่กันท างาน     ประสานงานประชาคมหมู่บ้าน  
สมาชิก อบต.ให้ช่วยควบคุมดูแลงานในเขตความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้านและให้ช่วยประสานช่างผู้ควบคุม
งาน    หากงานเกิดปัญหาต่างๆ  เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
และบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาจ้าง แล้วก็กรณี และมีการก าหนดต าแหน่งไว้ในแผนอัตราก าลังของ         
อบต. และประกาศรับโอนย้ายบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์   ซึ่งปรากฏตาม (แบบ ปย. 2) 
            
        กองคลัง 
               จากการประเมินดงักล่าวเชือ่ว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารสว่นต าบลกุแหระ  
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ผลการประเมิน
ตามแบบ ปย. 2 ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ 
การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
1.2 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เจ้าหน้าที่ในการ
จัดหาพัสดุ บางครั้งไม่ใช่ผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณ
งานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
1.3 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ซึ่งบางครั้งมีการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี 
เกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                



 กองการศึกษา 
 
กิจกรรมที่พบความเสี่ยงใหม่  จ านวนนวน 2 กิจกรรม คือ 

1.  กิจกรรม งาจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ความเสี่ยง คือ การจัดการศึกษาเด็กอนุบาล
และปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
-ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย 
-ยังขาดอุปกรณ์  สนามเด็กเล่น  ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 
-บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออจากศูนย์  

 2.   กิจกรรม การจัดประเพณีท้องถิ่น  ความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่
สามารถด าเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวนสอบมาตรวจสอบ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        



                                                                                                                       แบบ ปอ.3 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ส าหรับงวดวันที่  ๑  ตั้งแต่  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ส านักงานปลัด 

1.กิจกรรมการจดท า
แผนพัฒนาของอบต.
(การจัดท าประชาคม) 
วัตถุประสงค์ :  
1.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  

1.เป็นหน้าที่ของ จนท.วิ
เคราะห์ฯที่จะต้อง
ประสานงานต่างๆให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาฯ 
2.ประสานความร่วมมือ
จากก านัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ส.
อบต./กลุ่มองค์กรต่างๆใน
การจัดประชุมประชาคม 
ในการจัดท าแผนชุมชน 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา อบต.ในการรับฟัง
ปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชน 

-มีเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ในการจัด
ประชุมประชาคม 
หมู่บ้าน ประชาคม
ต าบล เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. 
 

-ทาง อบต.ได้
ด าเนินการจัดท า
ประชาคม พร้อมกับ
การท าหนังสือและ
ประสานงานล่วงหน้า 

1. มีการเสนอโครงการ
จ านวนมากท าให้จ านวน
โครงการที่เสนอไม่
สอดคล้องกับงบประมาณท่ี
มีอยู่ 
2.ประชาชนไม่มีความรู้
ความเข้าใจโดยเข้าใจว่า 
การเสนอโครงการทั้งหมดให้
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
แต่ยังไม่อยู่ในแผนชุมชนท า
ให้ด าเนินการโครงการที่
เสนอมาไม่ได้ 

1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้า 

2.จัดโครงการประชุมเรื่องแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
เพ่ือให้ความรู้แก้ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน เกี่ยวกับความส าคัญ
ของแผนชุมชนและแผนพัฒนา
สามปีของ อบต.และบูรณาการ
ระหว่างแผนชุมชนกับ
แผนพัฒนาสามปี 
3.ส่งจนท.เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อ
เพ่ิมทักษะในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

 

30 กันยายน 2561 
นางธิดา  สุตะระ   

 

 



 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2.กิจกรรมการ
ด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

วัตถุประสงค์ : 
1.เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2.เพ่ือลดจ านวนผู้เสพยา
เสพติดให้น้อยลง และให้
หมดไปจากสังคมไทย 
3.เพ่ือสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล 
  

1.จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของ  
องค์การบริหารส่วนต าบล 

2.จัดโครงการเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล 

3.จัดโครงการ แข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้
เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และไม่มีเวลาไปยุ่งกับยา
เสพติด 
 
 
 

มีการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี  
 

-จ านวนผู้เสพยาเพ่ิมข้ึน
เนื่องจากปัจจุบัน ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ ามีผลอย่าง
มาก รวมถึงใบกระท่อมที่
ก าลังระบาดอยู่ในขนาดนี้ 

1.เพ่ิมการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการป้องกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้
ประชาชนทราบมากข้ึน  
2.จัดโครงการหรือกิจกรรมกีฬา
ต้านยาเสพติดและส่งเสริมการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

3.จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4.จัดโครงการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้ที่ติดยาเสพติดที่ได้รับ
การบ าบัดและได้พ้นโทษมาแล้ว 
สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวและไม่หัน
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
 

 

30 กันยายน 2561 

นางธิดา  สุตะระ 

หัวหน้าส านักลัด 
 

 

 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3.กิจกรรมสาธารณสุข
(งานป้องกันโรค
ไข้เลือดออก) 
วัตถุประสงค์ : 
1.เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

2.เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
  

1.มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
เพ่ือให้ประชาชนทราบมาก
ยิ่งขึ้นโดยจัดท าแผ่นผับ/
เสียงตามสาย อบตร่วมกับ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวัดเสม็ดจวนและวัดคง
คาเลียบ 
2.มีการด าเนินการพ่นหมอก
ควันเพื่อก าจัดยุงลายเป็น
ประป าทุกปี 

1.ด าเนินการประเมิน
การปฏิบัติงานจาก
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพต าบล เช่น 
จ านวนผู้ป่วยน้อยลง
จากปีก่อนๆเทียบ
เป็นร้อยละ 
2.ประชาชนยังได้รับ
ข่าวสารไม่ทั่วถึง 

1.ประชาชนไม่ค่อยให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปท าการฉีด
หมอกควันเพื่อท าลาย
ยุงลายเพราะกลัวเป็น
อันตรายต่อตนเองและสัตว์
เลี้ยง 
2.ยังมีประชาชนป่วยเป็น
โรคไขเลือดออกอยู่ 

1.จัดโครงการพ่นหมอกควันให้
จ านวนครั้งเพ่ิมมากข้ึน 

2.จัดซื้อสารเคมีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพ่ือ
ก าจัดยุงลายได้มากข้ึน 

3.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมใน
การก าจัดยุงลาย 

3.จัดให้มีการเพ่ิมช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์เพิ่มให้มาก
ขึ้น 

30 กันยายน 2561 

นายวิศวะ  สังข์ชุม 

นักพัฒนาชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กองช่าง  
กิจกรรม 
ด้านการออกแบบและการ
ควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้การ ส ารวจ
ออกแบบ การเขียนแบบ
โครงการก่อสร้างต่างๆ การ
ประมาณราคากลางถูกต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ   

มีการแบ่งหน้าที่กันเอง
ภายในกองซึ่งมี เจ้าหน้าที่
เพียงจ านวน 3 คน  
เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
และบันทึกข้อตกลงหรือ
สัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี 
ในการควบคุมงานและ
ตรวจงานจ้าง 
 

สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งและได้
ด าเนินการสรรหาบุคล
การที่มีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ช่างก่อสร้าง   

การควบคุมงานยังไม่ทั่วถึง
และทันต่อเวลา อาจท าให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า และเกิดการ
ผิดพลาดได้  

 

1.ก าหนดต าแหน่งไว้ใน
แผนอัตราก าลังของ 
อบต. 
2.ประกาศรับโอนย้าย
บุคลากร ผ่านทาง
เว็บไซต์   

30  กันยายน 2561 
ผอ.กองช่าง 

      /นักทรัพย์ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

กองคลัง 
กิจกรรม 

1. งานการเงินและบัญช ี
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อให้การบริการรับ
เงิน-จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและนอก
งบประมาณ การบันทึกบัญชี การ
เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

3. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้องมีความ
น่าเชื่อถือ 

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
3) 
2.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

1.สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และมติ 
ครม.และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2.ตรวจสอบการรับ และ
การน าฝากเงิน 
3.มีการตรวจสอบเอกสาร
แระกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ 

1.การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่
ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก 

1.ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่
ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
หัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
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-นักวิชาการเงินและ
บัญช ี
-ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

กิจกรร 
     ๒. งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1.เพ่ือให้การด าเนินการที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม
พึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  
และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมพึง (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2553  และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 
2.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษร  
3.มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

1.มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ 
ขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ 

1.ผู้ที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยตรง 
2.มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ปริมาณงานมากท า
ให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
3.เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน 

1.ได้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหาร
ทราบ 
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-เจ้าพนักงานพัสดุ 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
-ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

 



 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

กิจกรรม 
   ๓. งานจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1.เพ่ือให้การบริการรับเงิน การ
เก็บรักษาเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ 

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 
2.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร  
3.มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

1.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ตรวจสอบการรับเงิน
การน าส่งเงินและการน า
ฝากเงินเป็นประจ า 

1.เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้บางครั้งมี
การลงพ้ืนที่จัดเก็บ
ภาษีท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการถือเงิน
ไว้ในมือระหว่างที่มี
การจัดเก็บและ
ระหว่างการ
เดินทาง 

1.ได้มีการแนะน า
ตักเตือนเจ้าหน้าที่
ให้ระมัดระวังใน
การเก็บรักษาเงิน 
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-นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
-ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

 

 
 

                                                                                       

                                                                                                             ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
       

                                                                                                    (นายสุจิต  ช านาญกิจ) 
           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุแหระ 

           วันที่   30  ตุลาคม  ๒๕61 
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