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บทน า 
    
 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน  
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้องค์กรสามารถ
บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงาน        
การควบคุมภายใน จึงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องจัดให้มีขึ้นในองค์กรให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้าน     
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 

 การวางแผนการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ส าคัญและเป็นกรอบการด าเนินการควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของกระทรวงการคลัง โดยแผนการควบคุมภายในประกอบด้วยงาน/กิจกรรมที่จะท าการควบคุม
ภายในพร้อมก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรมที่จะท าการควบคุมภายใน จากนั้นท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์  ระบุ
วิธีการควบคุมที่มีอยู่ เดิมว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และท าการ
ประเมินผลการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม เพียงพออย่างไร หากการควบคุมภายในยังไม่เพียงพอให้
ด าเนินการปรับปรุง ทั้งนี้ควรก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ใช้เป็นเครื่องมือหรือกรอบในการด าเนินการควบคุมภายในด้วยความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันสามารถด าเนินการและจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

   
1.1 ความเป็นมา 

 

   จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองมาเป็น
เวลานาน เนื่องด้วยความเหมาะสมของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะท าเลที่ตั้งที่ติดทะเล มีอ่าวที่สามารถก าบัง
คลื่นลมและเป็นที่พักจอดเรือ จึงเป็นจุดนัดพบของพ่อค้าและนักเดินเรือจากโลกตะวันตกและตะวันออก ประกอบ
กับปัตตานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น สินแร่ เครื่องเทศ ของป่าและพืชพรรณธัญญาหารอ่ืน ๆ 
สามารถติดต่อค้าขายทางทะเลกับเมืองท่าอ่ืนๆ บนคาบสมุทรมลายูและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเป็นที่รู้จักในนาม
อาณาจักรลังกาสุกะหรือหลังหยาซูว ซึ่งปรากฏในเอกสารจีนมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณเกือบ 
2,000 ปีที่ผ่านมา ระหว่างพุทธศตวรรษ 12–16 ศูนย์กลางการปกครองของลังกาสุกะ อยู่บริเวณเมืองโบราณ  
ยะรัง โดยมีเมืองโกตามหลิฆัย เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครอง มีความเจริญ รุ่งเรืองถึงขีดสุดดังปรากฏ
ร่องรอยฐานเจดีย์ในพุทธศาสนาจ านวนมากกว่า 30 แห่ง ในพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 
 

   จนมาถึงพุทธศตวรรษที่ 18 - 19 ปรากฏเมืองท่าแห่งใหม่ชื่อปะตานีมีเรือสินค้าจากชาติต่าง ๆ 
ได้แก่ โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ สเปน ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ชวา อาหรับ และ เปอร์เซีย ฯลฯ มาจอดแวะพักและท า
การค้าขายเป็นจ านวนมาก ประกอบกับอาณาจักรลังกาสุกะเริ่มเสื่อมลง ชายฝั่งทะเลตื้นเขินแม่น้ าเปลี่ยนทางเดิน
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่ที่ ปะตานี(ต่อมาเรียก ปาตานีและ ปัตตานีในที่สุด) ในเวลานั้น ปัตตานี
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ส าคัญของภูมิภาคนี้ และเป็นที่รู้จักในชื่อ “ปาตานีดารุ
สลาม” จนได้รับการเรียกขานกันว่า“ระเบียงเมกกะ”  
 

   ต่อมาในปี พ.ศ.2351 ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ เมืองตานี ยะหริ่ง 
หนองจิก สายบุรี ระแงะ รามันห์ และยะลา ในปี 2388 ศูนย์กลางการปกครองของเมืองปัตตานีย้ายมาอยู่ที่     
จะบังติกอติดกับแม่น้ าปัตตานีในปัจจุบัน ส่วนศูนย์กลางการค้าในระยะแรกอยู่ใกล้ปากแม่น้ าบริเวณหัวตลาดเป็น
ย่านชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในสมัยนั้น เมืองปัตตานีแห่งใหม่จึงเจริญเติบโตสืบต่อมากระทั่งบัดนี้ ส าหรับหัวเมืองอื่น
สมัยเดียวกัน ได้แก่ สายบุรี หนองจิก และยะหริ่ง ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ระแงะเป็นอ าเภอหนึ่ง
ของจังหวัดนราธิวาส และรามันห์ (ปัจจุบันใช้ชื่อรามัน) เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดยะลา 
 

   ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด เกิดจาก    
การจัดตั้งสภาจังหวัดขึ้นเป็นครั้งแรก ตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ ซึ่งมีฐานะเป็น
องค์กรที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหารือแนะน าแก่กรมการจังหวัด โดยยังมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหากจาก
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๑ ขึ้น โดยมีความประสงค์ที่
จะแยกกฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดไว้โดยเฉพาะ แต่สภาจังหวัดยังท าหน้าที่เป็นสภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด
เช่นเดิม จนกระทั่งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งก าหนดให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบบริหารราชการในจังหวัดของ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ท าให้อ านาจของกรมการจังหวัด เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดดังนั้นผลแห่ง
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ ท าให้สภาจังหวัดมีฐานะเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย ต่อมาได้เกิด
แนวความคิดที่จะปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน      
การปกครองตนเองยิ่งขึ้น “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” จึงเกิดข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากจังหวัด ซึ่งเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท   
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นหน่วย         
การปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  

          เนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้ประกาศใช้มาเป็น
เวลานาน ไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานสภาจังหวัดใหม่ทุกปี ท าให้เกิดการแข่งขันกันจนน าไปสู่การแตกแยก ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๘ ท าให้สภาต าบลทุกแห่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และต าบลที่มีรายได้เฉลี่ย
ย้อนหลังสามปี  ๑๕๐ ,๐๐๐.-  บาท  ขึ้นไปจะถูกยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งเป็นหน่วยงาน       
การปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้เกิดผลกระทบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  คือ ความซ้ าซ้อนในเรื่องของพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่และในเรื่องของรายได้ 

          ผลกระทบดังกล่าวท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของบรรดาสมาชิกสภาจังหวัดในทั่วประเทศขึ้นเป็น
ระยะและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อได้มีการจัดประชุมใหญ่ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๓๙ โดยได้มีการจัดตั้ง “สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” เพ่ือด าเนินการเรียกร้องให้ทางรัฐบาล
ออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาบังคับใช้โดยเร็ว ในที่สุดก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๔๐  ขึ้นบังคับใช้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๖๒ ก ลงวันที่ 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีสาระส าคัญคือให้สมาชิกสภา
จังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่หัวหน้าในฝ่ายบริหาร และให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคน เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนใน
ฝ่ายนิติบัญญัติก็ยังก าหนดให้สมาชิกสภาจังหวัดเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท าหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติและเลือกสมาชิกสภาจังหวัดอีกสองคนท าหน้าที่รองประธานสภา
นิติบัญญัติเหมือนเดิม  โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรมในหมวด 
๔  มาตรา ๔๕ 

          โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาใช้นั้น ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขต
สุขาภิบาลและเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้สมควรปรับปรุง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น" 
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          นอกจากเหตุผลของพระราชบัญญัติแล้ว จากบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๔๐ ที่ประชุมได้ระบุประเด็นวัตถุประสงค์ของการออกพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 
                 ๑. เพ่ือจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันมีปัญหาด้านการบริหารการจัดการด้านพื้นที่ 
และรายได้ช้ าซ้อน 
                 ๒. เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยน ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยน 
แปลงทางด้านการขยายความเจริญเติบโตของแต่ละท้องถิ่น 
                 ๓. เพ่ือเป็นการถ่ายโอนอ านาจการปกครองส่วนภูมิภาคมาสู่ท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดท าหน้าที่ในการประสานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น การประสานกับรัฐบาลและตัวแทนหน่วยงานของรัฐ 
การถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณที่เคยอยู่ในภูมิภาคไปอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                 ๔. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยจะเพ่ิมอิสระให้กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมากขึ้นด้วย โดยการลดการก ากับดูแลจากส่วนกลางลง 

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวดที่ ๙  มาตรา ๒๘๔ ได้ก าหนดให้มี
กฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมาใช้ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้นมาบังคับใช้เพ่ือถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ไว้ในหมวด ๒  มาตรา ๑๗ และในวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้มีประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการก าหนด
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติกัน
มาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ (ฉบับที่ ๓) โดยมีสาระส าคัญ คือ 

ฝ่ายบริหาร 
         ได้มีการก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้ง โดยตรงจากประชาชนทั้ง
จังหวัด มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือช่วยเหลือในการ
บริหารงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                ๑. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบแปด
คน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่คน  
                ๒. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหก
หรือสี่สิบสองคน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามคน    
                ๓. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่หรือ
สามสิบคน ให้มีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สองคน 
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         นอกจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยังสามารถแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือในการบริหารงานได้รวมกันไม่เกินห้าคน 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 
         ให้แบ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเขตละหนึ่งคน โดยใช้เกณฑ์
ของราษฎรแต่ละจังหวัด ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรในปีสุดท้ายก่อนที่มีการเลือกตั้ง ดังนี้      
                ๑. จังหวัดใดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน
ประชากรไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได้ ๑๘ คน 
                ๒. จังหวัดใดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้สามสิบคน     
                ๓.  จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน       
                ๔. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน       
                ๕. จังหวัดใดที่มีราษฎรเกินสองล้านคนข้ึนไป ให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 

         หลังจากท่ีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)
ประกาศใช้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม 
2547 และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เข้ามาเป็นผู้ด าเนินการกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้น าเอาระบบใบเหลือง
ใบแดงมาใช้กับผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้ง จนเป็นเหตุให้หลายเขตเลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะได้รับ        
การรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการเลือกตั้ง 

         กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มีการวิวัฒนาการโดยผ่านกระบวนการปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ มาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด มีภารกิจครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด ตามบทบัญญัติของกฎหมายคือ  
                1.  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 หมวด 4 มาตรา 45 
                2.  อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดระบบบริหารสาธารณะตามพระราช บัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 17 
                3.  ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546  ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีได้ยึดถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
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1.2 สภาพทั่วไป 
 

   จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ไม่
มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,055 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1,940.35 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ มีอาณาเขต ด้านทิศเหนือติดต่อกับอ่าวไทย ด้านทิศใต้ติดต่อกับ
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด
สงขลา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ชาวปัตตานีมีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าสวนยาง นอกจากนี้  
ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด เช่น อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอปะนาเระ และอ าเภอสายบุรี ยัง
ประกอบอาชีพประมง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
 
1.3 การปกครอง 

 

   จังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น ๖๔๒ หมู่บ้าน ๑๑๕ ต าบล ๑๒  อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเมืองปัตตานี  
อ าเภอโคกโพธิ์  อ าเภอหนองจิก  อ าเภอปะนาเระ  อ าเภอมายอ  อ าเภอทุ่งยางแดง  อ าเภอสายบุรี  อ าเภอไม้แก่น  
อ าเภอยะหริ่ง  อ าเภอยะรัง  อ าเภอกะพ้อ อ าเภอแม่ลาน  และมีหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 17 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่ง  เทศบาลต าบล 16 แห่ง) และ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 96 แห่ง แบ่งเป็น อบต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง ขนาดกลาง 71 แห่ง และ ขนาดเล็ก 
24 แห่ง 
 
1.4 บทบาทหน้าที่ 

 

     ๑. ภายใต้ข้อบัญญัติตามกฎหมาย มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  
         (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
         (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
         (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
         (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบล และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
         (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
         (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะ
ภายในเขตสภาต าบล  
         (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
         (๘) จัดท ากิจกรรมใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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         (๙) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบ
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
         บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดว่า ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนสมควรให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า 
         (๑) จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
         (๒) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
         (๓) บ าบัดน้ าเสีย  
         (๔) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         (๕) วางผังเมือง  
         (๖) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  
         (๗) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า  
         (๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด  
         (๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         (๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
         (๑๑) จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
         (๑๒) จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ 
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร  
         (๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ  
         (๑๔) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค  
         (๑๕) จัดตั้งและการบ ารุงสถานพยาบาล  
         (๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
         (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ  
         (๑๘) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     2. ภายใต้ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ 
และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ได้
ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ ๑ ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  
         (๑) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด  
         (๒) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่ง
ต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
จังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง  
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         (๓) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือมีผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป  
          ข้อ ๒ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม ข้อ ๑ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ  
         (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดยการสร้ างและพัฒนา
ระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
         (๒) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการเกี่ยวเนื่องกันหลาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด าเนินการ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
         (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับ
จังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพ
และมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
         (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของ
จังหวัด  
         (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท าหน้าที่เป็น
องค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ในจังหวัด  
         (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
เขตจังหวัด  
         (๗) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน   
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องท า” 
         ข้อ ๓ การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม
ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน  
         ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและด าเนินการตามประกาศนี้ 
 
1.5 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

   สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ารงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
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1.6  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนและสถานศึกษา 
2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักศาสนา 
3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมในทุกกิจกรรม 
4. ประชาชนทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
6. ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
7. ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในระบบประชาธิปไตย 
8. สร้างเครือข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงระหว่างกัน 
9. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
10. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
11. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยให้ความสนใจ ต้องการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
12. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
13. หน่วยงาน ส่วนราชการและองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด

ได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างทั่วถึง 
 

1.7   นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

  ๑. นโยบายเร่งด่วน  
              ๑.๑ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
              ๑.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้เป็นสนามกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล 
และยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักกีฬาจังหวัดปัตตานีสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและอาชีพ  
              ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาติดต่อสื่อสารระหว่างกันใน
ประชาคมอาเซียน  
              ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความรุนแรงและ
ส าคัญระดับโลก 
 

          ๒. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
              ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
              ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต  
              ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  
              ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV จุดเสี่ยงคลอบคลุมทั้งจังหวัด  
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              ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น กีฬาผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับ
ผู้สูงอายุ การให้บริการวัดสายตาพร้อมแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ  
              ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท  
              ๒.๘ สนับสนุนเครือข่าย อปพร. ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือบริการด้านความสงบเรียบร้อยและ         
ความปลอดภัยของชุมชน  
              ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านการกีฬา โดย
สนับสนุนอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
              ๒.๑๐ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
              ๒.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนารายได้ของประชาชน  
              ๒.๑๒ ด าเนินการโครงการอบรมสัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
              ๒.๑๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
 

          ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
              ๓.๑ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพ่ิมยิ่งขึ้น  
              ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ  
              ๓.๓ ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาการผลิต การบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต  
              ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การฝึก อบรม
และการพัฒนาคุณภาพสินค้า การจัดให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง จัดโชว์แสดงสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานีสู่ตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง  
              ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย  
              ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีงานท า มีอาชีพเสริม เพื่อเป็นการสร้างรายได้  
              ๓.๗ ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฮาลาล ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 

          ๔. นโยบายด้านการศึกษา  
              ๔.๑ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ  
              ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
              ๔.๓ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
              ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัย เช่น ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องสมุดอัจฉริยะ  
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              ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา  
              ๔.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ  
              ๔.๗ สนับสนุนให้มีการสอนเสริม (ติวเตอร์) ให้กับนักเรียนชั้น ป.๕-ป.๖ และนักเรียนชั้น ม.๕ - ม.๖ 
เพ่ือสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวัง  
              ๔.๘ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะประสบการณ์ และ
มีความสุขในการเรียน สามารถปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่หาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีเวลาให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับวัย 
 

          ๕. นโยบายด้านการบริการและการท่องเที่ยว  
              ๕.๑ ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้มีการพัฒนา บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของ
จังหวัดปัตตานี  
              ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ท าให้มีผู้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดปัตตานี เช่น การแข่งขันกีฬาใน
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ  
              ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านภาษา วัฒนธรรม และอ่ืนๆ เพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

          ๖. นโยบายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
              ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน 
ในวันส าคัญของทุกศาสนา  
              ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
              ๖.๓ ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนา ศาสนสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของท้องถิ่น  
              ๖.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยการจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวติดตามแหล่ง
ชุมชนขนาดใหญ่ เช่น สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ เพื่อเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ จัดท าเอกสารการท่องเที่ยว
ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
 

          ๗. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
              ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  
              ๗.๒ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ  
              ๗.๓ ประสาน สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม  
              ๗.๔ สนับสนุนการบูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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              ๗.๕ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย ให้มีแสงสว่างเพียงพอ เพ่ือความมั่นใจและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
              ๗.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการร้องขอร้องทุกข์โดย
เร่งด่วน และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 

          ๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
              ๘.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนใน        
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  
              ๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
              ๘.๓ สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และภาคประชาชน  
              ๘.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟ้ืนฟูป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

          ๙. นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ  
              ๙.๑ ส่งเสริมการกีฬาให้แก่ เด็ก เยาวชน ทุกระดับ  
              ๙.๒ พัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้มาตรฐาน  
              ๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  
              ๙.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน พัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่มืออาชีพ  
              ๙.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
              ๙.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนสมาคมและสโมสรกีฬาภายในจังหวัด  
              ๙.๗ สนับสนุนให้มีการสร้างสนามกีฬาให้มีระดับมาตรฐาน และสถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะ 
เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 

          ๑๐. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
              ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้รองรับ        
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
              ๑๐.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
              ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  
              ๑๐.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี  
              ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
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1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการสร้างงาน 
          สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร และปศุสัตว์ ตามแนวทาง การเกษตร 
         ทฤษฎีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และจัดให้มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 

    ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิต 

     ผลิตภัณฑ์และการตลาดของสินค้า OTOP 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนควบคู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาสร้างมูลค่าทาง 
         เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย 
         น้ า ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร และการขนส่ง 
   กลยุทธ์ที่ 3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
   กลยุทธ์ที่ 4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และระบบประปา 
   กลยุทธ์ที่ 5 จัดท าผังเมืองและผังต าบล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง 

  กลยุทธ์ที่ 4 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 
   กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนาและ 
        วัฒนธรรมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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   กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ ศิลปะ จารีตประเพณี 
         วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การท่องเที่ยว สันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
   กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและสังคมให้คนดีมี 
                                    คุณธรรม 
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ส่วนที่ 2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

   
   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน  
2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งระบบการควบคุม
ภายในจึงเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยกระทรวงการคลังอาจประกาศให้
ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  
โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทาง
ราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบ 
การควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามี         
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยัง           
ไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงาน และการด าเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในภาครัฐ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานใน
หน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมาย  การปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว       
การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

  จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากลของ The  Committee of Sponsoring Organizations of  the Treadway Commission 
(COSO)  โดยปรับให้เหมาะสมต่อการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการควบคุม
ภายในให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.1  แนวคิด 
 

1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใด
ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐการ
ควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า 

3. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่ง
ไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น 
หากแต่ต้องมีการปฏิบัต ิ
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4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่
ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 

2.2  ความหมาย 
 

         มีการก าหนดค านิยามของ “ การควบคุมภายใน ” ไว้หลายแห่ง  เช่น The  Committee  of  
Sponsoring  Organizations of the Treadway Commission (COSO) ให้ ค ว า ม ห ม า ย ห รื อ ค า นิ ย า ม          
“การควบคุมภายใน” ไว้ดังนี้  การควบคุมภายใน  หมายถึง  กระบวนการที่คณะผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร
ก าหนดขึ้น  ซึ่งเป็นการออกแบบในระดับที่สมเหตุสมผลเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในการบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่อง   
ดังต่อไปนี้ 

• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
• ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  ข้อบังคับ ” 

          The  Canadian  Institutes  of  Chartered  Accountants (CICA) ให้ความหมายหรือค านิยาม 
“ การควบคุมภายใน ” ไว้เช่นกันดังนี้ คือ การควบคุมภายใน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรรวมกัน 
(รวมทั้งทรัพยากร ระบบ วัฒนธรรม โครงสร้างและงานต่าง ๆ) ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้  
   มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส  400 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศ
ไทย ได้ให้ความหมายหรือค านิยาม “ ระบบการควบคุมภายใน ” ไว้ดังนี้ 
 

   “ ระบบการควบคุมภายใน ” หมายถึง นโยบายและวิธีการปฏิบัติ (การควบคุมภายใน) ซึ่ง
ผู้บริหารของกิจการก าหนดขึ้น  เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถ
ท าได้ว่าการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริ หาร 
การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของการ
บันทึกบัญชี  และการจัดท าข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานของระบบบัญชีแล้ว  ระบบการควบคุมภายในยังครอบคลุมถึง  สภาพแวดล้อมของ  การควบคุมและวิธีการ
ควบคุม   
  ส าหรับความหมายของการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ หมายความว่า “ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของ
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ” 
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2.3  วัตถุประสงค์ 
 

1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้าน
การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของ
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทาง
การเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 

 
2.4  องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานของรัฐได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติ งานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ( Control  Environment ) 
2. การประเมินความเสี่ยง  ( Risk  Assessment ) 
3. กิจกรรมการควบคุม  ( Control  Activities ) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  ( Information  and  Communication ) 
5. กิจกรรมการติดตามผล  ( Monitoring Activities ) 
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบัติ
ทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้  ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายใน    
อ่ืน ๆ   
 สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
2. ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับ

ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
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3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ      
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ก ากับดูแล 

4. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร 
5. หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่าย
บริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

2. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

3. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. หนว่ยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม เป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการ
ควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง  ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและ
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ภายนอก และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่
มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

2. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

3. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม    
การควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแลอย่างทันเวลา 
 กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

2. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
2.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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ส่วนที่ 3 
แผนการควบคุมภายใน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

  การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร เพ่ือให้บรรลุภารกิจอย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การควบคุมภายในไม่ใช่ระบบหนึ่งระบบใด โดยเฉพาะหรือเป็นระบบซึ่งแยกออกจาก
ระบบงานประจ าขององค์กร แต่การควบคุมภายในถือเป็นส่วนเดียวกันกับระบบงานที่ฝ่ายบริหารใช้ปฏิบัติงาน  
การจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายใน  ที่ก าหนดโดย
กระทรวงการคลังจะเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร  เงื่อนไข
แรกของการประเมินความเสี่ยง คือ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือความมุ่ง
หมายที่หน่วยงานต้องการบรรลุผลส าเร็จ การประเมินความเสี่ยง คือ การระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แล้วจึงก าหนดกิจกรรมการควบคุมหรือก าหนดระบบการควบคุม
ภายใน ซึ่งขึ้นกับระดับความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่า  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน  เช่น ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงาน  การด าเนินการทางกายภาพโครงสร้างองค์กร  และ           
การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ควรได้รับการออกแบบให้มีขึ้นและให้มีการปฏิบัติตามระบบ   
การควบคุมภายในที่ก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ควรสื่อสารไป
ยังผู้บริหารและส่วนงานอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ ภายในก าหนดเวลาที่สามารถ  
ท าให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ ส าเร็จลุล่วงไปได้และควรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  เพ่ือ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือความม่ันใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานอื่นได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดท าแผนการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงานที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงานจนถึง
ขั้นตอนการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการควบคุมภายใน 
 
3.1  วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ื อให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภ าพของการด าเนิ น งาน  (Operation Objectives) ได้ แก่             
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยงานของรัฐ   
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2. เพ่ือให้ เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงาน (Reporting Objectives) ได้แก่ การจัดท ารายงานทาง  
การเงินและไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ  

3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives)   ได้แก่ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
 

3.2  ขอบข่ายงาน 
 

1. จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าที่อ านวยการและ
ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ รวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
และจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

2. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) เพ่ือรับรองว่าการควบคุมภายในของ

หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ประกอบด้วย 

- สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- การประเมินความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุม 
- สารสนเทศและการสื่อสาร 
- กิจกรรมการติดตามผล 

2.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ 

2.4 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) เป็น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

3. การเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานของรัฐตามหลักเกณ ฑ์
กระทรวงการคลัง ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เสนอรายงานฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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3.3  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

   มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีมาตรฐานถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
3.4  ระยะเวลา 
 

ด าเนินการตรวจติดตาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

3.5  ผู้รับผิดชอบ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

3.6  การรายงานผล 
 

       ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตาม บันทึกเสนอความเห็นตลอดจนข้อแนะน าและข้อควรปรับปรุง 
ในแต่ละหัวข้อที่ท าการตรวจแล้วรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจติดตามแล้ว 
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3.7  แผนการควบคมุภายใน 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. กิจกรรมการรายงานและ 
การติดตามผล 
- เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ

ด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ
และถูกต้องส าหรับการ
บริหารงานงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
- การรายงานไม่
ครอบคลุมทุก
ขั้นตอน 

 
 
 

 
 
1. จัดระบบการสอบทาน

และติดตามประเมินผล
ให้ครอบคลุมทุกข้ันตอน
ของการบริหาร
งบประมาณ 

2. จัดให้มีการทบทวน
รูปแบบและความ
ต้องการใช้รายงานตาม
ความเหมาะสม 

 
 
- มีความเสี่ยงต่ า 
 
 
 
 
 

 
 
- จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ใน
การสอบทาน
และติดตาม
ประเมินผล 
เพ่ือความ
ถูกต้องและ
ทันเวลาที่
ก าหนด 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

2. กิจกรรมการขอตั้ง
งบประมาณ 
- เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและ
ประหยัด สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 

 
 
- เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับไม่ละเอียด 

 
 
1. จัดท าแผนงบประมาณ

สอดคล้องกับภารกิจ
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงาน 

 

 
 

- มีความเสี่ยงต่ า 

 
 
1. จัดส่ง

เจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม
เกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณ 

 
 

มิ.ย.62 –  
ส.ค. 62 

 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

26 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. มีการตรวจสอบ การตั้ง
งบประมาณให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ 

2. จัดตั้งกอง
พัสดุขึ้น
โดยเฉพาะ 

3. กิจกรรมการบริหารและ  
การควบคุมงบประมาณ 
- เพ่ือให้การด าเนินการใช้

จ่ายเงินด้านงบประมาณ
เป็นไปตามแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้  

 

 
 
- เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อ

ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
อย่างไม่ละเอียด 

 
 

 
 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน

หรือแผนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

2. มีระบบควบคมุการใช้
จ่ายเงินและระบบ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินตลอดจนระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

 
 

- มีความเสี่ยง     
ปานกลาง 

 
 

 
 
1. จัดส่ง

เจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม    
ด้านการ
บริหารและ
ควบคุม
งบประมาณ 

 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

 
 

4. กิจกรรมการจัดหาทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้การจัดหาทรัพย์สิน

เป็นไปด้วยความเหมาะสม
และมีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
1. คณะกรรมการ

ร่วมจากผู้แทน
ภาคประชาชนไม่
มีประสบการณ์ใน  
การจัดหา
ทรัพย์สิน 
 

 
1. ปฏิบัติตามระเบียบว่า

ด้วยการพัสดุ 
 
 
 
 
 

 
- ติดตามดูแลให้

มีการแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการ
เป็นคณะ 
กรรมการร่วม
ในการจัดหา
ทรัพย์สิน 

 
- แต่งตั้ง

ผู้ช านาญการเป็น
คณะกรรมการ
ร่วมจากผู้แทน
ภาคประชาชน
ในการจัดหา
ทรัพย์สิน 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

27 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ราคาในการจัดหา
ทรัพย์สิน
เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว 

2. ก าหนดแผนการจัดหา
ทรัพย์สินที่ชัดเจนและ
ด าเนินการจัดหาตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว้ 

 
5.  กิจกรรมการใช้ทรัพย์สินและ

การเก็บรักษาทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สิน 

เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และมี
ระบบการควบคุม เก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เหมาะสม
สามารถป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้มาขอใช้ทรัพย์สิน  

บางครั้งใช้ทรัพย์สิน
อย่างไม่ถูกวิธี จึงท า
ให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน 

 

 
 
- การยืมพัสดุให้ผู้ยืมลง

ลายมือชื่อแสดงเหตุผลและ
ก าหนดวันส่งคืนใน
ทะเบียนยืมทุกครั้ง 

 
 

 
 

- มีการใช้และ
ดูแลทรัพย์สิน
ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
และ
ประสิทธิผล 

 

 
 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ที่มีความช านาญ
การตรวจสอบ
ทรัพย์สินก่อน
และหลังใช้งาน
ทุกครั้ง 
 
 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

28 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมการซ่อมแซมและ
การบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สิน 

เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด มีระบบการ
ควบคุมเก็บรักษาทรัพย์สิน
ที่เหมาะสม 

 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่มี

ประสบการณ์ใน
การตรวจสอบ
ทรัพย์สินก่อนที่จะ
ท าการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา 

 

 
 
1. มีการตรวจสอบ หรือ

สอบทานทรัพย์สิน
อย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดท าทะเบียนประวัติ
และการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เป็นปัจจุบัน 

 

 
 
- สามารถใช้

ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
 

 
 

1. แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้
ช านาญและมี
ประสบการณ์ 
ในการตรวจสอบ
ก่อนการซ่อม
บ ารุงทรัพย์สิน
ร่วมด้วยทุกครั้ง 

2. ท าสัญญา
บ ารุงรักษา
ประจ าปีและ
ติดตาม          
การซ่อมแซม
และรักษา
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

29 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมการจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้การจ าหน่าย

ทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
และมีความโปร่งใส 

 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่มี

ความช านาญใน
ขั้นตอน           
การจ าหน่ายและ
ระเบียบพัสดุฯ 

 
 
- ก ากับดูแลการจ าหน่าย

ทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ 

 

 
 

- ท าให้ทรัพย์สิน
ที่ช ารุดจ าหน่าย
ออกจาก
ทะเบียน และ
คงเหลือ
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
- ก ากับดูแล       

การจ าหน่ายให้
เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ 
ที่ทางราชการ
ก าหนด 

 
 

ม.ค. 62 – 
เม.ย. 62 

 
 

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

 

8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับส าหรับเจ้าหน้าที่ 
- เพ่ือให้มีการก าหนดแนว

ทางการควบคุมและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เหมาะสมเกิด
ประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน   

 

 
 
 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่วางไว้ 

2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องใน      
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
1. กฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งาน 

2. มาตรการการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

 
 
 
- เจ้าหน้าที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 
ระเบียบ และ     
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 
 
 

1. จัดประชุม
ชี้แจงและ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องใน     
การปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่
อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 

ฝ่ายนิติการ
และพาณิชย์ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

30 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เจ้าหน้าที่ไม่
ศึกษาระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
ละเอียดรอบคอบ
ก่อนปฏิบัติงาน 

 
 
 

3. ทัศนคติและจริยธรรม
ของผู้ปฏิบัติงาน 

 

2. จัดท าสรุปข้อ
กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
เป็นเครื่องมือ
ในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

9. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
- เพ่ือให้การจัดหาการมีและ

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
และหรือระบบการสื่อสาร
ข้อมูลของหน่วยงาน
ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม 
และคุ้มค่ากับการลงทุน   

 

 
 
 
1. เจ้าหน้าที่ด้าน IT  

ปรับตัวไม่ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
และไม่มีความรู้
ความสามารถใช้
เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่
ได้มาใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 

 
 
 
1. ชนิดและประเภทของ

Hardware  และ 
Software 

2. โครงสร้างของ ศูนย์
คอมพิวเตอร์และ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ 

3. จ านวนเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถด้าน  
IT ในศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 
 

 
- เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระเบียบ และ
วิธีปฏิบัติที่
ก าหนด 

 
 
 
1. จัดให้มีการ

อบรมโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
อย่างเพียงพอ
ทุกครั้งที่มีการ
จัดหาเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ใหม่ 
 

 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

ทั่วไป 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

31 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตาม
ระเบยีบและวิธี
ปฏิบัติที่ก าหนด 

3. ขาดความรู้ด้าน
การใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 

4. การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี    
สมัยใหม่ 

5. ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
 

2. มีการแลกเปลี่ยน
และถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้แก่
เจ้าหน้าที่ด้าน 
IT 

3. จัดท าแผนล่วง 
หน้าในการ
พัฒนา และ 
ฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ด้าน 
IT ให้ทันกับ
การ
เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี   
ใหม่ ๆ   

 
 
 
 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

32 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

10. การประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร 
- เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล          
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

 

 
 
1. มาตรฐาน          

การประเมินของ
ผู้บังคับบัญชาไม่
เท่าเทียมกัน 

2. บุคลากรไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์ใน      
การประเมิน ท า
ให้ ไม่ยอมรับผล      
การประเมิน 

 
 
1. มีระบบการประเมิน

บุคลากรในรูป
คณะกรรมการ 

2. ก าหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

 
 

 
 
- ติดตามการ
ปฏิบัติงาน   
โดย
ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 
พบว่าเจ้าหน้าที่
ยังปฏิบัติงาน 
โดยไม่เข้าใจ
กฎหมาย 
ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

 
 

1. จัดให้มี
ผู้รับผิดชอบใน
การตอบข้อ
สงสัยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลภาย 
ในหน่วยงาน 

2. ก าหนด
หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานใน      
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน 
 

 
 

เมษายน 
2562 
และ 

ตุลาคม 
2562 

 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 

11. การพัฒนาบุคลากร 
- เพ่ือให้มีกระบวนการใน  

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ

การพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาบุคลากร
ไม่เกิดประสิทธิภาพ 

 
1. มีหลักสูตรฝึกอบรม/

สัมมนาบุคลากรใน
หน่วยงาน 

2. นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
- การพัฒนา

บุคลากรยังไม่
ทั่วถึงและไม่
เกิด
ประสิทธิภาพ 

 
1. เพ่ิมงบประมาณ

ในการพัฒนา
บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

 
มกราคม 
2562 
และ 

มีนาคม 
2562 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
บุคคล 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

33 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 2. จัดให้มีแบบ 
สอบถาม    
ความต้องการ 
ในการฝึกอบรม 

3. ก าหนดเป้าหมาย 
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการในการ
พัฒนาให้ชัดเจน 
 

12. การมอบหมาย 
- เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย

ด้านบุคลากรที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
การสร้างระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

 
1. การมอบหมาย

งานไม่ตรงกับ
ความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากรและ
ไม่ตรงกับ
ต าแหน่ง 

2. การมอบหมาย
งานไม่ชัดเจน 

 

 
1. จัดให้มีการน า

ฐานข้อมูลด้านบุคลากร
และคุณลักษณะเฉพาะ
ต าแหน่งมาใช้ในการ
พิจารณามอบหมายงาน 

2. กฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ          
การปฏิบัติงาน 

 
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยัง
ไม่เข้าใจ
กฎหมาย
ระเบียบและข้อ 
บังคับในการ
ปฏิบัติงานท าให้
งานเกิด   
ความล่าช้าและ
ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 

 

 
1. จัดให้มีการ

พิจารณาหรือ
ทดสอบ
ความรู้
ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะ
มอบหมายงาน 

2. สรรหาบุคลากร
ตามกรอบ
อัตราก าลัง ๓ 
ป ี

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
บุคคล 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

34 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

13. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 
- เพ่ือให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลมีสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

 
1. การวางแผนด้าน

อัตราก าลัง
เกี่ยวกับการสรร
หาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรใน
หน่วยงานไม่
เหมาะ สมและไม่
สอดคล้องกับ
นโยบาย 

2. ขาดบุคลากรใน    
การปฏิบัติงาน 

 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และ

มาตรการในการสรรหา
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ให้ชัดเจนและเปิดเผย 

2. มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังทุกระยะ ๓ ปี 

 
- การด าเนินการ
สรรหาบรรจุ
และแต่งตั้งไม่
เป็นไปตาม
กรอบแผน
อัตราก าลัง ๓ 
ปี 

 
1. ประเมินความ

เหมาะสมการ
สรรหาบรรจุ
และแต่งตั้ง
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

2. ติดตามผล          
การปฏิบัติงาน
ของบุคคลที่
ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
บุคคล 

14. การธ ารงรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถไว้ในหน่วยงาน 
- เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถไว้ใน
หน่วยงาน 

 

 
 
1. เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ 

และก าลังใจใน    
การปฏิบัติงาน 

2. มีการลาออก โอน 
ย้ายของเจ้าหน้าที่
อยู่เสมอ 

 

 
 
1. จัดให้มีการท าข้อตกลง

หรือสัญญาการปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาและผลงาน 

2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ก าหนดหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาในการ
พิจารณาเลื่อนระดับและ
ต าแหน่ง 

 
 

- การควบคุมที่มีอยู่ 
ยังท าให้มีความ
เสี่ยงอยู่ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที ่มีการลา 
ออกโอน ย้ายอยู่เสมอ 
เนื่องจาก ขาด
ขวัญก าลังใจใน      
การปฏิบัติงาน 

 
 
1. มีนโยบายการ

เลื่อนต าแหน่ง
และความดี
ความชอบ โดย 
มีหลักเกณฑ์ท่ี
ถูกต้องแน่นอน
และเปิดเผย 

 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่าย
บริหารงาน

บุคคล 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

35 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มี
กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์
ในหน่วยงาน 

 
15. การจัดองค์กร 

- เพ่ือให้การบริหารงานของ
องค์กรสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมายและ
นโยบายรัฐบาล 

 
1. ความไม่เข้าใจใน

ระเบียบกฎหมาย
และนโยบายของ
รัฐบาล 

2. โครงสร้างหน่วยงาน
และการจัด
อัตราก าลังไม่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าที่ 

 
1. จัดท าแผนอัตราก าลังทุก

ระยะ ๓ ปี 
2. ก าหนดโครงสร้าง

หน่วยงานและแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี 

 
- การควบคุมที่มี
อยู่ ยังท าให้มี
ความเสี่ยงอยู่
เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีม่ีการ
ลาออก     
โอนย้ายอยู่
เสมอเนื่องจาก
ขาดขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
1. พัฒนาทักษะ

และความรู้
ความสามารถ
ของบุคลากร
ให้เหมาะสม
กับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ก าหนด
โครงสร้าง
หน่วยงาน
และจัดท า
แผน
อัตราก าลัง ๓ 
ป ี
 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

36 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

16. กิจกรรมการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่าน 
อัลกุรอานตามแนวกีรออาตี 
ประจ าปี 2561  
1. แนะน าวิธีการอ่านอัลกุร 

อานตามแนวกีรออาตีได้
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้มีการเรียน การ
สอนด้วยวิธีที่เร็วและ
สะดวก ลดปัญหาการไม่
สามารถอ่านอัลกุรอาน
ตามแนวกีรออาตีได้ 

3. ส่งเสริมให้มีการเรียน การ
สอนอัลกุรอานที่แพร่ 
หลายและถ่ายทอดให้
เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้
สืบทอดต่อไป 

4. เป็นแนวทางในการแก้ 
ปัญหาสังคมและเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

 
 
 
 

- ความปลอดภัยใน   
การเดินทางของผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม ซึ่ง
เดินทางมาจากทุก
อ าเภอในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 

- มีการจัดที่พักส าหรับ      
ผู้เข้ารับการอบรมที่     
อยู่ต่างอ าเภอ 

 
 
 
 

- จัดที่พักส าหรับ     
ผู้เข้ารับการ
อบรม  ที่อยู่
ต่างอ าเภอให้
เพียงพอต่อผู้
เข้ารับการ
อบรม 

 
 
 
 

1. จัดท าหนังสือ
แจ้งผู้อ านวยการ
ศูนย์กีรออาตี
แห่งประเทศ
ไทย เพื่อ
ก าหนด
จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน  
ความรับผิดชอบ 
ของเจ้าหน้าที่
ในการด าเนิน
โครงการ 

 

 
 
 
 

สิงหาคม 
2562 

 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม  
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

37 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

17. 
 
 

กิจกรรมการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
1. เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

2. เพ่ือพิจารณาญัตติต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

3. เพ่ือให้ความเห็นชอบ การ
รายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

 
 
 

1. สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดไม่เข้า
ร่วมประชุม 

2. ขาดจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมในการ
เข้าร่วมประชุม 

 
 
 

1. มีหนังสือเชิญประชุม 
โดยให้เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ถึงบ้านและมีการเซ็นรับ
ไว้เป็นหลักฐาน 

2. ประสานแจ้งเตือนทาง
โทรศัพท์ 

 
 
 

1. สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
ปัตตานี 
ตระหนักและ
รับผิดชอบ
เข้าร่วม
ประชุม 

2. มีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวมและ
เข้าร่วม
ประชุมทุก
ครั้งที่มีการ
ประชุม 

 
 
 

1. มีการอบรมให้
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปัตตานีเข้าใจ
ถึงระเบียบ 
ข้อบังคับการ
ประชุมสภาฯ 

2. สร้างจิตส านึก
ต่อส่วนรวม
และเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

30 กันยายน 
2562 

 
 
 
ฝ่ายการ

ประชุมสภา
อบจ. 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

38 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

18. กิจกรรมการจ าหน่าย
ทรัพย์สินที่ช ารุดและ
เสื่อมสภาพประจ าปี 
1. ให้ด าเนินการเป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. ให้บัญชีการรับ – จ่าย
ทรัพย์สินถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 

1. ทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ดูแลรักษาอยู่ใน
หน่วยงานอื่น 

2. การส่งมอบ
ทรัพย์สินที่มีสภาพ
ช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ 

 
 
 

- ติดตามเร่งรัด
ประสานงานให้กับผู้ที่
รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน
ท าการส่งคืนทรัพย์สินที่
ช ารุดและเสื่อมสภาพใช้
งานไม่ได้ 

 
 
 

- การควบคุมที่มี
อยู่ยังไม่
เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง 

 
 
 

1. ด าเนินการ
ตรวจสอบ  
การรับ – จ่าย
ทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน    
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2. ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและ
คณะกรรมการ
ประเมินราคา
กลาง 

 
 
 

30 กันยายน 
2562 

 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

39 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ให้เจ้าหน้าที่
ศึกษา
ระเบียบใน
การจ าหน่าย
ทรัพย์สิน
อย่าง
เคร่งครัด 

กองแผนและงบประมาณ 

19. กิจกรรมการจัดท าแผน 
พัฒนา 
- เพ่ือให้แผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 

- ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไม่เห็น
ความส าคัญใน   
การประชุม
ประชาคมว่ามี
ความส าคัญ
อย่างไร 

 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง
ความส าคัญใน   การ
ประชุมประชาคมว่ามี
ความส าคัญอย่างไรบ้าง
และประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไรบ้างในการ
เข้าร่วมประชุม 

 

 
 

- ได้ติดตามผล     
การปรับปรุง
ควบคุมภายใน
ยังมีส่วนต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
 

- มีการประชา 
สัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอให้
ประชาชนได้รับ
ทราบตลอด 
เวลาถึง
ความส าคัญ
ของการเข้าร่วม
ประชุม
ประชาคม 

 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

40 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

20. กิจกรรมการจัดท าแผน  การ
ด าเนินงาน 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน   

การด าเนินงานตามโครงการ
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีนั้น ๆ ให้มี     
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ
และใช้เป็นเครื่องมือใน การ
ติดตามประเมินผล  การ
ด าเนินงาน 

 
 

1. การก าหนดห้วง
ระยะเวลาใน        
การด าเนินงาน
บางโครงการไม่
สามารถก าหนด
ระยะเวลาให้
แน่นอนได้ จึงต้อง
ก าหนดเวลาเพ่ิมขึ้น  

2. เจ้าหน้าที่ไม่น าแผน 
การด าเนินงานมา 

    เป็นคู่มือปฏิบัติงาน   

 
 

- ก าชับส่วนราชการให้
ด าเนินกิจกรรมตามระยะที่
ก าหนดในแผนการ
ด าเนินงาน 

 
 

- ได้ติดตามผล      
การปรับปรุง
ควบคุมภายใน
ยังมีส่วนต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติม 

 
 

- การจัดสรร
งบประมาณ
ของรัฐเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 
และไม่เป็นไป
ตามประมาณการ 
 

 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน 

21. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
- เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีมีความถูกต้อง
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
 

- การควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ภายในวงเงินที่
ก าหนด 

 
 

1. มีการจัดท ารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายประกอบการ
จัดท างบประมาณ 

2. การจัดท าแผน
ด าเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายเงิน 

 
 

- การเบิกจ่าย
เป็นไปตามแผน 

 
 

1. ศึกษารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายให้
ชัดเจนก่อนเสนอ
โครงการและ
เบิกจ่ายให้ได้
ภายในกรอบ
วงเงินที่ก าหนด 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่าย
งบประมาณ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

41 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ให้ส่วนราชการ
จัดท าบันทึกขอ
อนุมัติโอนเงินให้ 
ผู้บริหารพิจารณา 
เหตุผลความ
จ าเป็นก่อน
จัดท าบันทึก
การโอนเงิน
งบประมาณ 

22. งานติดตามประเมินผล
กิจกรรมกระบวนการจัดท า
โครงการและติดตามผล
โครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จ

ของการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 
 

 
 
 
1. การด าเนินโครงการ

และติดตาม
ประเมินผลไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. สถานการณ์
ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 

 

 
 
 
 
 

1. วางแผนการออก
ติดตามในแต่ละไตรมาส 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ออกตรวจติดตาม
แตล่ะโครงการ
ในระหว่างที่
โครงการก าลัง
ด าเนินการอยู่ 
โดยแยกเป็น
รายไตรมาส 
จ านวน 4 ไตรมาส 

 
 
 
 
 

1. ประสานงาน
กับส่วน
ราชการ/ผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ 
 

 

 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

ฝ่ายตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนงานและ

โครงการ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

42 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. งบประมาณของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปัตตานี มี
จ านวนจ ากัดไม่
เพียงพอใน       
การพัฒนาและ
ตอบสนอง       
ความต้องการ    
ของประชาชน 

4. การอออกตรวจ
ติดตามในช่วง    
ไตรมาส 3 – 4   
จะมีจ านวนมาก   
จึงอาจจะท าให้
ได้ข้อมูลที่ไม่
สมบูรณ์ เนื่องจาก
หน่วยงานของรัฐ
จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

2. มีคณะกรรมการจัดท า
แผนพิจารณาและ
ติดตามผลแผน
คณะกรรมการในแต่ละ
ชุดได้พิจารณาไตร่ตรอง
โครงการ/กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีเป็นอย่าง
ดี เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

2. โครงการที่เป็น
โครงสร้าง
พ้ืนฐานควร
ออกตรวจ
ติดตามพร้อม
คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง 

3. การออกตรวจ
ติดตามในช่วง    
ไตรมาส 3 – 4   
จะมีจ านวน
มาก จึงอาจจะ 
ท าให้ได้ข้อมูลที่
ไม่สมบูรณ์ 
เนื่องจาก
หน่วยงานของ
รัฐจะได้รับ  
การจัดสรร
งบประมาณใน
ช่วงเวลา
ดังกล่าว 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

43 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง 

23. การเบิกจ่ายเงิน 
- เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงิน

ได้ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
- มีเจ้าหน้าที่การเงิน
เพียงคนเดียว 

 
1. บันทึกรายการเพื่อ

ควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2. การจัดท ารายงานการ
เบิกจ่าย 
 

 
- การควบคุม

เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบ

รายการ
เบิกจ่าย โดย
ผู้บริหารหรือผู้
ได้รับมอบหมาย 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายการเงิน 

24. การจ่ายเงิน 
- เพ่ือให้สามารถจ่ายเงินได้

ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
- มีเจ้าหน้าที่การเงิน
เพียงคนเดียว 

 
1. การตรวจทาน       

ความถูกต้อง 
2. จัดท าทะเบียนลูกหนี้ 
3. การจัดท างบเทียบยอด

บัญชีธนาคาร 
 

 
- การควบคุม

เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบ

รายการ
ประจ าวัน โดย
ผู้บริหารหรือ       
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายการเงิน 

25. การรับเงิน 
- เพ่ือให้สามารถรับเงินได้

ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
- มีเจ้าหน้าที่การเงิน
เพียงคนเดียว 

 
1. การตรวจทาน        

ความถูกต้อง 
2. การตรวจสอบรายงาน

คงเหลือประจ าวัน 

 
- การควบคุม

เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 
- ตรวจสอบรายการ

ประจ าวัน โดย
ผู้บริหารหรือผู้
ได้รับ
มอบหมาย 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายการเงิน 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

44 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

26. การจัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงาน 
- เพ่ือให้สามารถจัดท างบ

แสดงผลการด าเนินงานได้
ถูกต้องและเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

- เขียนตัวเลขผิดท าให้
เกิดความคาด
เคลื่อนในการท างบ 

 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 อย่างถูกต้อง 

 

 
 

- การควบคุมที่มี
อยู่ยังไม่
เพียงพอต้อง
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

 
 

- ก าชับให้
เจ้าหน้าที่
ละเอียด
รอบคอบมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
ฝ่ายการเงิน 

27. การจัดท าทะเบียนรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
- เพ่ือให้สามารถจัดท า

ทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณได้ถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

- รายละเอียดหน้า
ฎีกาไม่ถูกต้อง ผิด
หน้า ผิดข้อ    ผิด
หมวด 

 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 อย่าง
เคร่งครัด 

 
 

- การควบคุมที่มี
อยู่ยังไม่
เพียงพอ 
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาด
ความรอบคอบ 

 
 

- หัวหน้างาน
ดูแลอย่าง
เคร่งครัด 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายบัญชี 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

45 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

28. การบันทึกบัญชีในระบบ   e-
laas 
- เพ่ือให้สามารถบันทึกบัญชี

ในระบบ e-laas ได้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

1. การยกเลิกฎีกาไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

2. ออกใบเสร็จรับเงิน
ผิดประเภท 

 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด 

 
 

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการลงบัญชี
ในระบบ e-laas 

2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้มีความละเอียด
รอบคอบ 

 
 

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรม 

2. เจ้าหน้าที่ใช้   
ความละเอียด
รอบคอบและ
ตรวจสอบ      
ความถูกต้อง 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายบัญชี 
 

29. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบ e-GP 
- เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างเป็นไปอย่างสุจริต
โปร่งใส 

 

 
 

1. การลงระบบด าเนิน 
การประเมินผลจาก
การท าเอกสารใน
ระบบ e-GP ต้องลง
ผ่านระบบ Internet 
และต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จในแต่
ละขั้นตอน หาก
สัญญาณ Internet 
ขัดข้องท าให้การ
ลงข้อมูลไม่

 
 

1. ระเบียบกระทรวง     
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

2. มีค าสั่งแบ่งงานหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคน 

3. ด าเนินการเปลี่ยนแปลง
ระบบสัญญาณ Internet 
ให้รวดเร็วมากขึ้น 

 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก
ข้อมูล  e-GP 
ยังขาดความรู้  
ความช านาญ
ในการใช้ระบบ 

2. ศึกษาระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง 
และเก็บข้อระเบียบ 
ต่าง ๆ  ไว้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อ
ง่ายต่อการค้นหา  

 
 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้ารับการอบรม
การใช้งานใน
ระบบ e-GP เพ่ือให้ 
เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
และน ามาใช้ใน
การปฏิบัติได้
เป็นอย่างดี 
 
 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

46 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สามารถท าได้ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึก

ข้อมูล e-GP ขาด
ความรู้ความ
ช านาญในการใช้
ระบบ 

3. เจ้าหน้าที่มีข้อมูล  
ที่ใช้ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
สมบูรณ์ 

2. ศึกษาระเบียบ
พัสดุที่เกี่ยวข้อง
และเก็บข้อ
ระเบียบต่าง ๆ 
ไว้เป็นหมวดหมู่ 
เพ่ือง่ายต่อการ
ค้นหา 

3. จัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับใช้
ประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างให้
ครบถ้วนก่อน
ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

47 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

30. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- เพ่ือให้การตรวจฎีกาก่อน

อนุมัติเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระเบียบและระยะเวลา
ที่ก าหนด 

 

 
 

1. การวางฎีกา
เบิกจ่ายของส่วน
ราชการ  ต่าง ๆ 
ยังมี  ความคลาด
เคลื่อนไม่ถูกต้อง
ตามหมวด/
ประเภทใน
งบประมาณ
รายจ่าย 

2. เอกสาร
รายละเอียด
ประกอบฎีกาไม่
ครบถ้วน 

3. ลายมือชื่อผู้เบิกไม่
ครบถ้วน ท าให้
เกิดความล่าช้าใน      
การเบิกจ่าย 

 
 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี 
ความละเอียดรอบคอบ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานประกอบฎีกา
ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

3. ออกค าสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน
ชัดเจนและมีการก ากับ
ดูแลอย่างเคร่งครัด 

 
 

- การประเมิน
ความเสี่ยงอยู่
ในระดับท่ี
เหมาะสม 
ครอบคลุมทุก
ด้านมากขึ้น 
เนื่องจากมี
ค าสั่งแบ่งงานที่
เป็นลายลักษณ์
อักษร ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความ
ร่วมมือจากทุก
ส่วนในการ
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้
เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 

 
 

- ให้หัวหน้า
หน่วยงานที่มี   
การเบิกจ่ายเงิน 
ตรวจสอบ     
ความเรียบร้อย
ครบถ้วน และ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร
ก่อนด าเนินการ
เบิกจ่ายเงิน 

 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายพัสดุและ
ทรัพย์สิน 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

48 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

31. 
 
 
 

การค้างช าระค่าเช่าที่ดินเขต
อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
- เพ่ือให้การเร่งรัด ติดตาม

การช าระหนี้ค่าเช่าที่ดินเขต
อุตสาหกรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 

1. สัญญาเช่าที่ดินมี
ระยะเวลานาน
หลายปี 

2. ค่าเช่าที่ดิน
โดยรวมมีมูลค่า
ค่อนข้างสูง 

3. ลูกหนี้มิได้ปฏิบัติ
ตามสัญญา 

4. เจ้าหน้าที่มิได้
ติดตามด าเนินการ
กับลูกหนี้คา้งช าระ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. ศึกษาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2543 

2. ให้มีการติดตามการช าระ
หนี้ของลูกหนี้ โดยการส่ง
หนังสือแจ้งใกล้ครบ
ก าหนดช าระหนี้ การแจ้ง
เตือนครั้งที่ 1,2 และ 3 
ตามล าดับ 

3. แบ่งแยกหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในการจัดเก็บ
รายได้ การรับช าระหนี้
และการจัดท าทะเบียนคุม
ให้ชัดเจน 

 
 

1. ตรวจทาน      
การปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ และ
มติคณะ 
รัฐมนตรี 

2. การประเมินผล
จากหลักฐาน   
การรับเงิน
รายได้ การ
รับช าระหนี้
และการจัดท า
ทะเบียนคุม     
ทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่
ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 
ข้อบังคับที่
ก าหนดและ
หนังสือสั่งการ 
ต่าง ๆ  

2. ติดตามการ
จัดท ารายงาน
การรับเงิน
รายได้
ประจ าวัน และ
การจัดท า
ทะเบียนคุมให้
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 
 

 
 

30 กันยายน 
2562 

 
 
ฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บ
รายได้ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

49 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ตรวจสอบ
จากรายงาน
การรับเงิน
รายได้
ประจ าเดือน 
และรายงาน
ลูกหนี้ค้าง
ช าระ
ประจ าเดือน 

3. เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที ่
ติดตามการ
ช าระหนี้ของ
ลูกหนี้ทุกประเภท 

4. ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความ 
ถูกต้องอย่าง
ละเอียดรอบคอบ
ทุกครั้งที่มีการ
รับเงินรายได้ 

กองช่าง 

32. งานส ารวจ ออกแบบประมาณราคา 
1. เพ่ือประโยชน์ด้าน     

การใช้สอย 
2. เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง 
3. เพ่ือใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัด 
 

 
- มีโครงการตั้งจ่าย

ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จ านวนมากท าให้
การส ารวจออกแบบ
ประมาณราคา
เป็นไปอย่างเร่งรีบ
เกิดข้อผิดพลาด
มาก 

 
1. การค านวณ ออกแบบ

ตรวจสอบโดยวิศวกร 
2. ตรวจสอบราคาวัสดุที่ใช้ 

โดยอ้างอิงจากพาณิชย์
จังหวัด กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ และราคาท้องตลาด 

3. ตรวจสอบกลั่นกรอง
ความ ถูกต้องตามสาย
บังคับบัญชา 

 
- ประชุมหัวหน้า

ฝ่ายงาน เพื่อ
รายงานความ 
ก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคิด 
เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ปัญหาประจ า
ทุกเดือน 

 
- ควรถือปฏิบัติ

ตามแผนคณะ 
กรรมการกระจาย
อ านาจให้อบจ. 
ด าเนินโครงการ
ขนาดใหญเ่กิน
ศักยภาพของ
ท้องถิ่นอ่ืน 

 
มกราคม 
2562 

 
ฝ่ายส ารวจ

และออกแบบ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

50 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

33. งานควบคุมงานก่อสร้าง งาน
ซ่อมบ ารุงและงานทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่น (ถ่ายโอน) 
1. เพ่ือประโยชน์ด้าน   

การใช้สอย 
2. เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง 
3. เพ่ือใช้งบประมาณอย่าง

ประหยัด 
4. เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนให้แก่ราษฎร 
5. สนับสนุนท้องถิ่นอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. การเขียนรายงาน
การควบคุมงาน 
เนื้อหาไม่
ครอบคลุมไม่
เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง 

2. วัสดุ อุปกรณ์และ
บุคลากรงานซ่อม
บ ารุงมีไม่เพียงพอ
กับปริมาณงาน/
ความต้องการของ
ราษฎร 

 
 
 
 

1. ตรวจสอบรายงานการ
ควบคุมงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

2. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์
เพ่ิมเติม ให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน/พ้ืนที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 

- ประชุมหัวหน้า   
ฝ่ายงาน เพ่ือ
รายงาน
ความก้าวหน้า
ปัญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคิด
เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 
 
 
 

1. รณรงค์ 
เข้มงวดและ
สร้างจิตส านึก
ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องให้
ถือปฏิบัติตาม
ค าสั่งและข้อ 
ระเบียบฯ และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ 

2. จัดซื้อ/จัดหา
เครื่อง จักรกล
และวัสดุ/
อุปกรณ์ใน  
การซ่อมบ ารุง
เพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

ฝ่ายก่อสร้าง
และซ่อม

บ ารุง 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

51 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

34. งานเครื่องจักรกลด้านการ
พัฒนา งานซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลาง งานทะเบียนประวัติ
เครื่องและรถยนต์ส่วนกลาง 
1. เพ่ือให้การสนับสนุน

หน่วยงาน/อปท.อื่นตาม
อ านาจหน้าที่ 

2. เพ่ือบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่
มีความพร้อมส าหรับการ
ใช้งาน และเพ่ิมอายุการ
ใช้งาน 

3. เพ่ือควบคุมการใช้
เครื่องจักรกลและรถยนต์
ส่วนกลางให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
 
 
 

 
1. เครื่องจักรกลมี

จ านวนไม่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

2. งบประมาณมี
จ ากัด 

3. เครื่องจักรกล
และรถยนต์
ส่วนกลางมีอายุ
การใช้งานมาก 
ท าให้สิ้นเปลือง
ค่าซ่อมไม่คุ้มค่า 

 
 
 
 

 
1. ตรวจสอบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตลอดจน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับโดยส่วนรวม 

2. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

3. ตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักรกลและรถยนต์ 
เพ่ือท าการซ่อมตาม
สภาพข้อเท็จจริง 

4. ควบคุมการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่ 

5. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 
 
 
 

 
- ประชุมหัวหน้า

ฝ่ายงานเพ่ือ
รายงาน
ความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรค
และระดม
ความคิด เพ่ือ
หาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 
 
 
 

 
1. ควรจัดท าแผน 

ปฏิบัติงาน
ประจ าปีให้
สอดคล้องกับ
ปริมาณงาน 

2. เพ่ิมปริมาณ
เครื่องจักรกล 
โดยจัดซื้อให้
เหมาะสม 

3. ปรับเปลี่ยนระบบ
การจัดซื้อเครื่อง 
จักรกลและรถยนต์
ส่วนกลางเป็น
ระบบเช่าเหมา
เป็นรายปี เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายใน     
การซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 

 
มกราคม 
2562 

 
 
 
 

 
ฝ่ายเครื่อง 
จักรกลและ
ยานพาหนะ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

52 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

35. งานควบคุมการก าจัดขยะ
อันตราย/ขยะติดเชื้อ งาน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
เขตอุตสาหกรรมปัตตานี ให้
ความรู้และสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 
1. เพ่ือรักษาความสะอาด

ของบ้านเมือง 
2. เพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. พิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องจักกลมีอายุ
ใช้งานมากอยู่ใน
สภาพเก่าไม่คุ้มค่า
ในการซ่อมบ ารุง 

2. ขาดแคลน
บุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบและรายงานผล      
การปฏิบัติงานตลอดจน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

2. ควบคุมการเบิกจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

3. ตรวจสอบสภาพของ
เครื่องจักร เช่น ระบบ
เตาเผา ระบบบ าบัดน้ า
เสีย รถยนต์ เพ่ือท า การ
ซ่อมตามสภาพ
ข้อเท็จจริง 

4. ควบคุมการเบิกจ่าย
อุปกรณ์และอะไหล่ 

 
 
 
 
 
 
 

- ประชุม
หัวหน้าฝ่าย
งาน เพื่อ
รายงาน
ความก้าวห
น้า ปัญหา 
อุปสรรค
และระดม
ความคิด 
เพ่ือหา
แนวทางแก้ 
ปัญหาเป็น
ประจ าทุก
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 

1. น าเข้าน้ าเสีย
และขยะติด
เชื้อจาก
ภายนอกเขต
อุตสาหกรรม
ปัตตานี เพ่ือ
เพ่ิมปริมาณ
ให้กับระบบ 
เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

53 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

5. ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

2. ออกหน่วยร่วม 
กับส่วนราชการ
อ่ืน เช่น โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที ่
เพ่ือให้ความรู้
และสร้าง
จิตส านึกให้แก่
ประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม 

36. งานจัดซื้อจัดจ้าง งาน
ทะเบียนพัสดุ 
1. เพ่ือให้การบริหาร     

การจัดซื้อ จัดหาภายใน
องค์กรได้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้มี
การแข่งขันเสนอราคากับ
ทางราชการ โดยเสรี ได้มี
การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

 
 

1. มีโครงการตั้งจ่าย 
ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี เปน็จ านวน
มาก ท าให้ต้องด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งละหลาย
โครงการ เพ่ือให้
เป็นไปตามแผน 
อาจก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดได้ 

 
 

1. ถือปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติ       
การจัด ซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 

 
 

- ประชุมหัวหน้า
ฝ่ายงาน เพื่อ
รายงาน
ความก้าวหน้า 
ปัญหา 
อุปสรรคและ
ระดมความคิด 
เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาเป็น
ประจ าทุกเดือน 

 
 

1. เห็นควร
มอบหมายงาน
จัดซื้อ – จัดจ้าง
ให้พัสดุกลางที่
มีอยู่แล้วใน   
กองคลังเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ 

 
 

 
 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

กองช่าง 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

54 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้การควบคุมดูแล 
เก็บรักษาตลอดจน   การ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

2. พัสดุและทรัพย์สิน
ที่จัดซื้อ/จัดหา 
เพ่ือใช้ในกิจการ
ขององค์การ
บริหาร ส่วน
จังหวัดและใช้
แก้ปัญหาความ
เดือนร้อนให้แก่
ราษฎร มีจ านวน
มาก ยากที่จะ
ตรวจสอบและ
ควบคุม อาจสูญ
หายได้ 

2. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน
ประจ าปี 

3. จ าหน่วยทรัพย์สินที่
เสื่อมสภาพ 

4. ก ากับดูแลการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตาม
ระเบียบ 

5. จัดท าแผนการจัดซื้อ    
จัดจ้าง 

6. ลงทะเบียนพัสดุให้
ถูกต้อง 

2. จัดตั้งกองพัสดุ 
เพ่ือท าหน้าที่
เกี่ยวกับงาน
พัสดุทั้งระบบ
ให้กับองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

37. งานจัดซื้อจัดจ้าง 
- เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ของกองฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง  การคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 
1. การจัดซื้อจัดจ้างมี

ข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อน 

2. การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความล่าช้า 

 
1. การตรวจทานจาก

ผู้บังคับบัญชาและ      
กองคลัง 

2. การอบรมพัฒนาบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
- การควบคุมยัง

ไม่เพียงพอ เนื่องจาก 
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายมิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุ   
โดยต าแหน่ง 

 
1. จัดสรรเจ้าหน้าที่

พัสดุเพ่ือ
ด าเนินการ จัดซื้อ
จัดจ้างของกอง
ฯ และ
สถานศึกษาใน

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

55 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สังกัดโดยตรง 
2. พัฒนา

บุคลากรที่
ได้รับมอบหมาย 

38. งานจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี            
(พ.ศ. 2561 – 2564) 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี   ( 
พ.ศ. 2561 – 2564) 
ทราบแนวทางในการแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี และถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน  

 
 
 

- บุคลากรบางส่วน
ของกองฯ และ
สถานศึกษาในสังกัด
ขาดความเข้าใจ
หลักการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 

 
 
 
- ผู้บังคับบัญชาก าหนด 

แนวทางการแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ตามแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 

 

 

- การด าเนินการ
แก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือ
เปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี
ล่าช้าและไม่
เป็นไปตาม
ขั้นตอน 

 
 
 
1. จัดประชุม

ซักซ้อมหลักการ
แก้ไข เพ่ิมเติม 
หรือ
เปลี่ยนแปลง
โครงการตาม
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี 

2. จัดท าคู่มือการ 
ปฏิบัติงานแผน 
พัฒนาการศึกษา 
สี่ปี แบบฟอร์ม 
ขั้นตอน การ
จัดท า แก้ไข
เพ่ิมเติมหรือ

 
 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 

ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

56 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เปลี่ยนแปลง
โครงการ 

39. งานโครงการนิเทศโรงเรียน
ในสังกัด 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู

พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของตนเองให้อยู่
ในระดับมาตรฐานที่
ก าหนด 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และนิเทศติดตาม     
การด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 

3. เพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ขวัญก าลังใจของครูให้อยู่
ในสภาพที่ดีและเข้มแข็ง 

 
 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่
ตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

2. ขาดแคลน
บุคลากรทาง
การศึกษา 

3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ขาดความ
กระตือรือร้นใน
การพัฒนาตนเอง 
เพ่ือพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

 
 
- ผู้บังคับบัญชาก าหนด

แนวทางงานโครงการ
นิเทศโรงเรียนในสังกัดให้
มีการออกนิเทศตาม
แผนการนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ และให้ผู้นิเทศ
ที่มีความช านาญใน แต่
ละงานให้ค าแนะน าแก่
ผู้รับการนิเทศ 

 
 

1. ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
บางส่วนมี     
ความ
ตระหนักใน
การปฏิบัติ
หน้าที่ตาม
จรรยาบรรณ
และ
มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

2. ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา   ไม่
เพียงพอ 

 
 
1. สร้างความ

ตระหนักในการ
ปฏิบัติงานให้
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
และฝึกฝนให้มี        
ความช านาญใน
วิชาชีพ รวมทั้ง
เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
วิชาชีพครู  

2. สรรหาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เพียงพอ
กับภาระงาน
และจ านวน

 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 

ฝ่ายบริหาร
การศึกษา 
 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

57 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การด าเนินการ
นิเทศ 
สถานศึกษาใน
สังกัดไม่เป็นไป
ตามแผนการ
นิเทศและขาด
ความต่อเนื่อง 

3. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
บางส่วนมี    
ความ
กระตือรือร้น
ในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือ
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษายัง
ไม่เพียงพอ 

4. การนิเทศยัง
ไม่เป็นไป
ตามแผนงาน
และขาด
ความ
ต่อเนื่อง 

นักเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

3. การให้รางวัล
เมื่อมีการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
รวมถึงการ
ปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐาน 
เพ่ือให้เกิดความ
กระตือรือร้นใน   
การปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น 

4. ปรับปรุงแผน     
การนิเทศให้
สามารถปฏิบัติ
ได้จริงและจัด
ให้มีการนิเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

40. งานพัฒนาการเรียน      
การสอน 
- เพ่ือให้การจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปตามหลักสูตร

 
 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูมี

 
 
1. ก าหนดให้ครูส่งแผนการ

จัดการเรียนรู้ทุกสัปดาห์ 

 
 

การควบคุมไม่
เพียงพอ 

 
 
1. ให้บุคลากรครู

จัดส่งแผนการ

 
 

ตลอด 
ปีงบประมาณ 

 
 
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา  



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

58 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

สถานศึกษา รูปแบบไม่
หลากหลาย 

2. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ไม่
เป็นไปตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

3. ขาดสื่อและ
นวัตกรรม
ประกอบการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4. จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไม่
ครอบคลุม
เนื้อหาและไม่
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

2. ก าหนดแผนการนิเทศ
ติดตาม 

3. สนับสนุนครูเข้าอบรม
เกี่ยวกับเทคนิควิธีการ
สอน 

4. ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่าง
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และสาระการ
เรียนรู้ในหลักสูตร
สถานศึกษา 

เนื่องจาก 
 
1. การส่งแผนการ

จัดการเรียนรู้
ของครูไม่
เป็นไปตาม
ก าหนดการ 

2. การนิเทศ
ติดตามขาด
ความต่อเนื่อง
เพราะ
กรรมการติด
ภารกิจ 

จัดการเรียนรู้
อย่างเคร่งครัด 

2. แต่งตั้งและ
มอบหมาย
กรรมการนิเทศ
ติดตามแทน 
กรณีผู้บริหาร
ไม่สามารถ
นิเทศได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

พ.ศ. 2562 

41. งานจัดท าฎีกา 
- เพ่ือจัดท าฎีกาได้ถูกต้อง

เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
- การจัดท าฎีกาไม่อยู่
ในห้วงเวลาที่
ก าหนด 

 
- ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ

 
- ให้มีการดูแล

ควบคุมให้อยู่
ในห้วงเวลาที่

 
- ให้ทุกคนที่อยู่

ในฝ่ายงานร่วม
รับรู้และ

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายส่งเสริม 
การศึกษา 
ศาสนาและ



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

59 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

ก าหนด รับผิดชอบ วัฒนธรรม 

42. งานอบรมพัฒนาบุคลากร 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรใหม้ีความช านาญ
ทุกด้านในงานที่รับผิดชอบ 
โดยทั่วถึงทุกคน ทุกงาน 
เช่น ครูประถมศึกษาควรมี
ความช านาญในการสอนทุก
รายวิชาและทุกงานใน 4 
ฝ่ายงานของโรงเรียน ได้แก่ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป และฝ่าย
บริหารงบประมาณ 

 
- บุคลากรครูขาด
ความช านาญ
ครอบคลุม         
ทุกรายวิชา 

 

 
- จัดการอบรมพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระและทุกรายวิชา
อย่างต่อเนื่อง 

 
- การควบคุมไม่

เพียงพอ
เนื่องจากไม่น า
ความรู้ที่ได้รับ
มาใช้อย่าง
จริงจัง 

 
- หัวหน้าฝ่ายงาน

ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายบริหาร
การศึกษา  

43. งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
- เพ่ือให้การจัดเก็บหนังสือ

ราชการเป็นระบบและ
สะดวกในการค้นหา 

 
- หนังสือราชการ

สูญหาย 

 
1. ทะเบียนรับ – ส่ง

หนังสือ 
2. แฟ้มจัดเก็บ 
3. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ 

 
- การควบคุมยัง

ไม่เพียงพอ
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เกี่ยวกับ 
งานสารบรรณ

 
- ให้มีเจ้าหน้าที่ที่

มีความรู้
โดยตรงมา
รับผิดชอบดูแล 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี
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ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และมีภาระการ
สอน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

44 งานควบคุมภายใน 
- เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า การ

ด าเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ 

 
1. การจัดเก็บและ

เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศ
เกี่ยวกับงาน
ควบคุมภายในยัง
ไม่ทั่วถึง 

2.  ขาดการสื่อสาร
ท าความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
เกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

 
1. มีการจัดเก็บข้อมูลใน

รูปแบบเอกสารและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เชิญประชุมท าความ
เข้าใจในการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 

 
- การควบคุมยัง

ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่ใช่ผู้
ปฏิบัติท าให้
สื่อสารได้ไม่
ตรงประเด็น 
และการ
เผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศยัง
ไม่ทั่วถึง การ
ค้นหาข้อมูล
กระท าได้ยาก 

 

 
1. ประสาน

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
ระบบ
สารสนเทศ 
เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลบน
เว็บไซต์และ
ช่องทางอ่ืน ๆ 
โดยเน้น   
ความปลอดภัย
และการเข้าถึง
ข้อมูล 

2. เชิญหัวหน้า
และผู้ปฏิบัติ
เข้าร่วมประชุม
ด้วยทุกครั้ง 

 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 
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61 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

45 งานตรวจสอบภายใน 
1. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ดีขึ้น 

2. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์      การ
ตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 

 

 
1. ไม่มีคู่มือในการ

ปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

2. การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงของ
ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
1. ปฏิบัติตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวง 
การคลังก าหนด 

2. ติดตามการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
- การควบคุมที่มี

อยู่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจาก ยังไม่
มีคู่มือ       
การปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและมี     
การเปลี่ยนแปลง
ของข้อกฎหมาย 
 

 
- จัดท าและ
ปรับปรุงคู่มือ  
การปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 

 

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 

46. งานบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือระบุและวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ 

2. เพ่ือบริหารจัดการ ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ 

 

 
1. ยังไม่มีแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยง
ขององค์กร 

2. บุคลากรขาด
ความรู้ ความ
เข้าใจใน     การ
บริหารจัดการ   
ความเสี่ยง 

 
1. น าข้อมูลความเสี่ยงจาก

การควบคุมภายในไป
ปฏิบัติ 

2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

 

 
- การควบคุมที่มี

อยู่ ไม่เพียงพอ
ต้องเร่ง
ด าเนินการ
จัดท าแผน
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
โดยเร็วและส่ง
บุคลากรเข้า

 
1.  จัดท าแผน

บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

2.  คัดเลือก
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้า
อบรมให้เกิด
ความรู้และ
ทักษะในการ

 
ตลอด 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
หน่วย

ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ งาน/กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผล     

การควบคุม
ภายใน 

การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 อบรม ปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
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บรรณานุกรม 

 
“พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561” 

( 2561, 19 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 27 ก หน้า 21     
 

“มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561”  
   ประกาศ ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2561)  
                     กรุงเทพมหานคร 
 
หนังสือกระทรวงการคลัง กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง    

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” 
ถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ านวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผูบ้ริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงาน 
การควบคุมภายใน 
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แบบรายงานแนบท้าย 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบการจัดท ารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
การใช้รูปแบบรายงาน 

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
1.1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) 
  เป็นแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ใหม่ หรือรับโครงสร้างใหม่ 
1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) 
  เป็นแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือ
ปรับโครงสร้างใหม่ เพ่ือระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1)  

     เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตาม 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 
2.2 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดส่งรายงานต่อ 
กระทรวงการคลัง หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง (แบบ ปค.2) 

  เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับกระทรวงเจ้าสังกัดหรือส าหรับ
จังหวัดในภาพรวมจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 10 
วรรคหนึ่งและวรรคสี่ 
2.3 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัด 
กระทรวง) (แบบ ปค.3) 

     เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณี
หน่วยงานของรัฐไม่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง เพ่ือส่งกระทรวงการคลัง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ 
10 วรรคสอง 
2.4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
    เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
2.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
  เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
2.6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 

     เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
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แบบ วค.1 
 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
 

เรียน.............(1)...................................... 
 
  .....................................(2).................................ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ (หรือได้ปรับโครงสร้างใหม่) 
ตาม....................................(3)............................เมื่อวันที่.......(4)...............เดือน..................พ.ศ.................... 
และได้จัดวางระบบการควบคมุภายในแล้วเสร็จ เมื่อวันที่...........(5)..............เดือน...................พ.ศ................. 
............................ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ
ของหน่วยงานจะบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคุมภายใน ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ................................
(6)................................ 
 
 
 
 
 
      ลายมือชื่อ.............................(7)......................................... 
      ต าแหน่ง..............................(8)........................................... 
       วันที่...........(9).......เดือน................พ.ศ........ 
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แบบ วค.2 
 

...............................(1)............................ 
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ระยะเวลาต้ังแต่.................(2).................ถึง........................ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงานหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4) 
สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 

(5) 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ 

(6) 
กิจกรรมการควบคุม

ที่ส าคัญ 

(7) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ลายมือชือ่...................(8)................................. 
ต าแหน่ง...............(9)....................................... 
วันท่ี............(10)............เดือน...........พ.ศ........ 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

69 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน..........................(1)....................................... 
 

  ......................................(2)...........................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่................(3).......................เดือน...........................พ.ศ.................ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน 
ก าหนดซึ่งเปน็ไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวตัถปุระสงคข์องการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว...................................(4)..............................เห็นว่า การควบคุม 
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้     
การก ากับดูแลของ..............................(5)......................... 
 
 

ลายมือชื่อ.............................(6)......................................... 
      ต าแหน่ง..............................(7)........................................... 
       วันที่...........(8).......เดือน................พ.ศ........ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินไป ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังน้ี 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
2.1 .................................................................................................................................. 
2.2 .................................................................................................................................. 
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แบบ ปค.2 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) 
 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลงั 
 
  ...................................(1)............................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่.........(2).......เดือน................พ.ศ............. 
ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่ มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว............................(3)........................เหน็วา่ การควบคมุภายใน 
ของหน่วยงานของรัฐในสังกัด (หรือในภาพรวมของจังหวัด) มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

ลายมือชื่อ.............................(4)......................................... 
      ต าแหน่ง..............................(5)........................................... 
       วันที่...........(6).......เดือน................พ.ศ........ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินไป ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังน้ี 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) 
2.1 .................................................................................................................................. 
2.2 .................................................................................................................................. 
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แบบ ปค.3 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) 

 
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 
 
  ............................(1)....................................ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่..................(2).........................เดือน........................พ.ศ................ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจ
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว.................(3)...............เหน็วา่ การควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 

ลายมือชื่อ.............................(4)......................................... 
      ต าแหน่ง..............................(5)........................................... 
       วันที่...........(6).......เดือน................พ.ศ........ 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินไป ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังน้ี 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (7) 
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) 
2.1 .................................................................................................................................. 
2.2 .................................................................................................................................. 
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แบบ ปค.4 
 

...................................(1)......................................... 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด..............(2)............... 

 

(3) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(4) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

2. การประเมินความเสี่ยง 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการควบคุม 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ...........................(6)................................ 
ต าแหนง่..............................(7)............................... 
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แบบ ปค.5 
 

............................(1).............................. 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด.................(2).................... 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐหรอืภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

(5) 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล

การควบคุม
ภายใน 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

(8) 
การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

 
 

 

      

 
ลายมือชือ่.................(10)..................... 
ต าแหน่ง...................(11)..................... 
วันท่ี.........(12).......เดือน.........พ.ศ....... 
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แบบ ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน.....................(1).................... 
 
  ผู้ตรวจสอบภายในของ............................(2)................................ไดส้อบทานการประเมินผล 
การควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่..............(3).............เดือน...............พ.ศ......ด้วยวิธีการ
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ...................
(4 )................................มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่ อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 
 
 

ลายมือชื่อ.............................(5)......................................... 
      ต าแหน่ง..............................(6)........................................... 
       วันที่...........(7).......เดือน................พ.ศ........ 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อ
ตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังน้ี 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง  (8) 
1.1 …………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
2.1 .................................................................................................................................. 
2.2 .................................................................................................................................. 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

75 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
แบบรายงานการควบคุมภายใน 
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ค าอธิบายแบบหนังสอืรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) 

 
(1) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
(3) ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือการปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน

ของรัฐ กรณีหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยไม่มีกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับ
โครงสร้างใหม่ดังกล่าว ให้ใส่ข้อความว่า ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือปรับโครงสร้าง
หน่วยงาน 

(4) ระบุวันเดือนปีที่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานของรัฐ 
(5) ระบุวันเดือนปีที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
(6) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
(7) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(8) ระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(9) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ค าอธิบายแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) 
 

(1) ระบชุื่อหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ 
(2) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้ง

ขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ 
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าว 
(4) ระบสุภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(5) ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุม

ภายใน 
(6) ระบุกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) 
(7) ระบชุื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(8) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(9) ระบุต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(10) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ค าอธิบายแบบหนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) 

 
(1) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด นายอ าเภอ หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(3) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(5) ระบุต าแหน่งผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการ

จังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ  แล้วแต่กรณี 
(6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฏิทินถัดไป 
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ค าอธิบายแบบหนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีกระทรวงเจ้าสังกัดจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง 

หรือจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค.2) 
 

(1) ระบุกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่ประเมินผลการควบคุม
ภายในในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 

(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) ระบุชื่อกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ หรือชื่อจังหวัดที่ประเมินผลการควบคุมภายใน

ในภาพรวมของกระทรวง หรือในภาพรวมของจังหวัด 
(4) ลงลายมือชื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
(5) ระบุต าแหน่งปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
(6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9) ในปีงบประมาณ 

หรือปีปฏิทินถัดไป 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

80 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ค าอธิบายแบบหนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(กรณีหน่วยงานของรัฐไม่อยู่ในสังกัดกระทรวง) (แบบ ปค.3) 

 
(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(4) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(5) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(6) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฎิทินถัดไป 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน 
(3) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 
(4) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยัง

มีอยู่/จุดอ่อน 
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 
(6) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(7) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(8) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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ค าอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 

(1) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
(4) ระบุความเสี่ยงส าคัญของแต่ละภารกิจ 
(5) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธี

ปฏิบัติงานกฎเกณฑ์ 
(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปีงบประมาณ

หรือปีปฏิทินถัดไป 
(9) ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรณีการจัดท ารายงานในระดับ

กระทรวงหรือในภาพของจังหวดั ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรม 
ก. ส านักงาน ข. เทศบาลต าบล ค. เป็นต้น 

(10) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(11) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(12) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

83 แผนการควบคมุภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ค าอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค.6) 

 
(1) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(2) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(3) ระบุวันเดือนสิ้นรอบระยะเวลาการด าเนินงานประจ าปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง

ผู้ตรวจสอบภายในด าเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
(4) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(5) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(6) ระบุต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(7) ระบุวันที่รายงาน 
(8) ระบุข้อตรวจพบและหรือสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(9) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


