
 

แผนการควบคุมภายใน 
 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 
              

หลักการเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก   ได้จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๕  เพื่อกำหนดปัจจัยเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นอันจะทำให้การปฏิบัติราชการไม่บรรลุวัตถุประสงค์  ไม่เกิดประสิทธิภาพ  และมีการกระทำการท่ีผิดระเบียบได้  
โดยได้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาดความเสียหาย  การรั่วไหล  การส้ินเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน    
การดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝ่ายบริหาร 
 แนวคิดของการสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในดังกล่าวข้างต้น โดยทราบถึงความเส่ียงท่ีทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนด นอกจากนี้ จะได้ทราบถึงจุดอ่อนท่ีอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบ
ทราบได้เนื่องจากมีข้อจำกัดท่ีแฝงอยู่ในการควบคุมภายใน รวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุมรวมท้ัง
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมท่ี
อาจเปล่ียนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป อีกท้ังได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงโดย
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงจำนวน ๕ องค์ประกอบ  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศการส่ือสาร และการ
ประเมินผล รวมถึงความต้องการให้การควบคุมได้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล 
 ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการประเมินผลการควบคุม
ภายในสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จึงได้ปรับปรุง
แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖6  ขึ้น  

วัตถุประสงค ์
 ๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ

ดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

 ๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีใช้ภายใน
และภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

 ๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ 

 ๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมายท่ีกำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา 

/วิธีดำเนินการ... 
 



 
- ๒ - 

 
วิธีดำเนินการ 
 ๑. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 ๒. ปรับปรุงคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย ให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. ให้แต่ละสำนัก/กอง  ดำเนินการจัดทำคำส่ังกำหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง 
ของปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
 ๔. ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบทานการควบคุมภายในเป็นรายกิจกรรมในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วน/สำนัก   โดยการปรับปรุงแบบสอบทานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา นำระเบียบ ข้อกฎหมาย  
หนังสือส่ังการ  ตัวช้ีวัดจากแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) การประเมินความโปร่งใส ITAS และจุดอ่อนท่ีพบ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  จัดทำเป็นแบบสอบทานการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ ๒๕๖6  ให้ทุกส่วน/สำนัก ได้ใช้
เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน   
ระดับหน่วยงานย่อย  ได้วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กรต่อไป  

๔. ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการอำนวยการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร   

๕. ให้คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร รวบรวมรายงาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับองค์กร 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕   
พร้อมทำความเห็นสรุปให้ผู้บริหารทราบ และรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในกำหนดเวลา  ต่อไป 
 

ระยะเวลาดำเนินการ 
  ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ  เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการติดตาม
และประเมินผลเป็นประจำทุกปี 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 นายอาทิตย์  อวยชัย    ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    
 

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน 

(ลงช่ือ)                
                                                (นายขจรเกียรติ  ริ้วกระโทก) 
                                                      นิติกรปฏิบัติการ 
ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 

                              (ลงช่ือ)       
                                                  (นายสุดสาคร  ทองใบ)                                           
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
 

 



 
บัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน/สำนัก/กอง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 

 

ส่วน/สำนัก งาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
สำนักปลัด ๑. งานบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานธุรการ 

 ๒. งานจัดทำและควบคุมงบประมาณของ สป. หัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์ฯ 
 ๓. งานดำเนินการทางวินัย นิติกร นิติกร 
 ๔. งานนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
 ๕. งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน นิติกร นิติกร 
 ๖. งานเกษตรและปศุสัตว์ นักวิชาการสาธารณสขุ ผช.นักวิชาการฯ 
 ๗. งานคุ้มครองผู้บริโภค นักวิชาการสาธารณสขุ ผช.นว.สาธารณสุข 
 ๘. การบริหารงานบุคคล  งานเครื่องราชย์ฯ นักทรัพยากรบุคคล ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
 ๙. งานรับรองพิธีการ เจา้พนักงานธุรการ ผช.นักวิชาการฯ 
 ๑๐. งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์ นิติกร นิติกร 
 ๑๑. การปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลขา่วสาร ฯ เจ้าพนักงานธุรการ   ผช.จพง.ธุรการ 
 ๑๒. งานสารสนเทศการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เจ้าพนักงานธุรการ   ผช.จพง.ธุรการ 
 ๑๓. งานประชาสัมพันธแ์ละการให้บริการ เจ้าพนักงานธุรการ   ผช.จพง.ธุรการ 
 ๑๔. งานสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสาธารณสขุ   ผช.จพง.ธุรการ 
 ๑๕. งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต หัวหน้าสำนักปลัด   นิติกร 
 ๑๘. งานเลือกต้ัง หัวหน้าสำนักปลัด   นักวิเคราะห์ฯ 
 ๑๙. งานธุรการและงานสารบรรณ   เจ้าพนักงานธุรการ   ผช.จพง.ธุรการ 
 ๒๐. งานกิจการสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์ฯ 
 ๒๑. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าสำนักปลัด ผช.นักป้องกันฯ 
 ๒๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร 
 ๒๕. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว หัวหน้าสำนักปลัด ผช.จพง.พฒันาชุมชน 
 ๒๖. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พฒันาชุมชน 
 ๒๗. งานส่งเสริมอาชีพ นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พฒันาชุมชน 
 ๒๘. งานพัฒนาสตร ี นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พฒันาชุมชน 
 ๒๙. งานพัฒนาเด็กและเยาวชน นักพัฒนาชุมชน ผช.จพง.พฒันาชุมชน 
 ๓๐. งานอนามัยชุมชนและการควบคุมโรคติดต่อ นักวิชาการสาธารณสขุ ผช.นว.สาธารณสุข 

 ๓๑. งานหลักประกันกองทุนเพ่ือสุขภาพ สปสช. นักวิชาการสาธารณสขุ ผช.นว.สาธารณสุข 

กองการศึกษา ๑. งานการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ครู/นักวิชาการศึกษา 

ศาสนา  ๒. งานกีฬาและนันทนาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู/นักวิชาการศึกษา 

และวัฒนธรรม ๓. งานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครู/นักวิชาการศึกษา 

กองคลัง ๑. งานบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง  

 ๒. งานบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าพนักงานพัสดุ ผช.จพง.พสัดุ 
 ๔. งานจัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญช ี ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 ๕. งานการเงินและบัญช ี นักวิชาการเงินและบัญช ี ผช.จพง.การเงินฯ 

 ๖. งานทะเบียนพาณิชย์ นักวิชาการเงินและบัญช ี ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ 

กองช่าง ๑. งานบริหารงานช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง ผช.นายช่างโยธา/ผช.จพง.ธุรการ 

 ๒. งานถนน ทางเดิน ทางเท้า นายช่างโยธา  ผช.นายช่างโยธา/ผช.จพง.ธุรการ 
 ๓. งานไฟฟ้าสาธารณะ นายช่างไฟฟ้า ผช.นายช่างไฟฟ้า 
 ๔. งานระบบระบายน้ำ นายช่างโยธา  ผช.นายช่างโยธา/ผช.จพง.ธุรการ 
 ๕. งานแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค นายช่างโยธา  ผช.นายช่างโยธา/ผช.จพง.ธุรการ 
 ๖. งานหอกระจายข่าว นายช่างโยธา  ผช.นายช่างโยธา/ผช.จพง.ธุรการ 

 ๓. งานไฟฟ้าสาธารณะ นายช่างไฟฟ้า ผช.นายช่างไฟฟ้า 
 ๔. งานระบบระบายน้ำ นายช่างโยธา  ผช.นายช่างโยธา 



 
 

แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก   อำเภอไชยวาน   จังหวัดอุดรธานี 

กิจกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖5 พ.ศ. ๒๕๖6 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามแผนงาน             

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับ
องค์กร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖6 

            

๓. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในหน่วยงานย่อย               

๔. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน             

๕. สำนัก/กอง  จัดทำคำส่ังกำหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปี ๒๕๖6             

๖. สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย แบบ 
ปค.๑, แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการอำนวยการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

            

๗. คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับ
องค์กร รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย 
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับองค์กร ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖6 ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕  
พร้อมทำความเห็นสรุปให้ผู้บริหารทราบ  และรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายใน
กำหนดเวลา   

            

๘. สำนัก / กอง จัดทำแบบสอบทานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖6
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ และดำเนินการ
สอบทานตนเองตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖6 จัดส่งให้คณะกรรมการติดตาม
ประเมินระบบควบคุมภายใน  ระดับหน่วยงานย่อย  ได้วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมี
นัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานฯ เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ระดับองค์กรต่อไป 

            



 


