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คํานํา 
 
  ดวย  องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา  เปนหนวยงานราชการทีไ่ดมีการดําเนนิการจดัวาง
ระบบควบคุมภายใน   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 5  แตไมถูกตองตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 5 จงึปรับปรุงระบบภายในขึ้นมาใหม เพื่อ
ควบคุมการบรหิารจัดการภายในองคกรใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ และกําหนดมาตรฐานใน
การควบคุมภายในเปนลายลกัษณอักษรอยางชัดเจน      ซ่ึงกําหนดไวปละหนึ่งครั้ง    โดยจะตองแสดงขอมูล
สรุปภารกจิ        และวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคญัในระดับหนวยรับตรวจ  ขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอม
การควบคุม  ความเสี่ยงทีสํ่าคัญ  ขอมูลเกีย่วกับกจิกรรมการควบคมุ ผูรับผดิชอบประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และวธิกีารตดิตามประเมินผล พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานตรวจเงินแผนดนิรับทราบ  นัน้    
  อนึ่ง  องคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิฯ    ขอ 5   งวดประจําปงบประมาณ 2550   ตัง้แตวนัที่ 1  เดอืน ตุลาคม 
พ.ศ. 2549  ถงึวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2550  เปนที่เรียบรอยแลว   จึงจดัสงรายงานแบบติดตามและ
ประเมินผล    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิฯ กําหนดไว       จํานวน  4  คือ แบบ ค.1  แบบ ค.2  
แบบ ค.3  และแบบ ค.4   ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เพื่อพจิารณาตรวจสอบรายละเอียดตอไป 
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ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  

อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดนิ  
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544    ขอ 5 

งวดตั้งแต     วันท่ี 1 เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2549    ถึงวันท่ี   30    เดือน    กันยายน   พ.ศ. 2550 
 
 
ขอมูลทั่วไป 
 
1. สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 ตําบลเวียงพางคํา ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 เมื่อ พ.ศ.2526 
โดยแยกจากตาํบลแมสาย และไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทัว่ไป   เลม 113 ตอนที่ 9 
ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ขนาดเล็ก (ช้ันที่ 5) 
 1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
 ตําบลเวียงพางคํา เปน 1ใน 8 ตําบลของอําเภอแมสาย จงัหวัดเชียงราย มีพื้นที่เฉพาะในเขต อบต.
ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,375 ไร 
 ที่ทําการ อบต.ไดขอใชที่สาธารณะประโยชนหนองแหวน เนื้อที่ประมาณ 14 ไร ระยะหางจากที่วา
การอําเภอแมสาย ประมาณ 2 กิโลเมตร 
 1.2 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับประเทศสหภาพพมา 
 ทิศตะวันออก  ติดตอเขตเทศบาลตําบลแมสาย องคการบริหารสวนตําบลแมสาย และ 
      ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
 ทิศใต   ติดตอองคการบริหารสวนตําบลโปงผาและตําบลโปงงาม อําเภอแมสาย  
     จังหวัดเชียงราย 
 ทิศตะวันตก  ติดตอประเทศสหภาพพมา 
 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่ทางทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา และที่ราบสูงเชิงเขา ใชเปนพื้นที่เพาะปลูก
พืชไร ทําสวนลิ้นจี่ 
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 สวนพื้นที่ทางดานทิศตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบ ใชเปนที่ตั้งชุมชน และพืน้ที่
เกษตรกรรม 
 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ  แบงออกเปน  3  ฤดู    (แบบมรสุม)  ดังนี้ 
         ฤดูรอน ชวงระยะเวลาตั้งแต      มีนาคม - มิถุนายน 
                           ฤดูฝน           ชวงระยะเวลาตั้งแต      กรกฎาคม - ตุลาคม 
                            ฤดูหนาว      ชวงระยะเวลาตั้งแต       พฤศจิกายน - กุมภาพันธ 
 1.5 เขตการปกครอง 
 มีเขตพื้นที่การปกครองจาํนวน 10 หมูบาน  ซ่ึงมีจํานวนในเขต อบต.เต็มทั้งหมูบาน จํานวน 6 
หมูบาน คือ หมูที่ 4  บานปายางใหม  หมูที่ 5  บานปาเหมือดรุงเจริญ  หมูที่ 6  บานผาหมี  หมูที ่7 บานหวย
น้ําริน  หมูที่ 8  บานปาเหมือดสันติสุข และหมูที่ 9  บานปาเหมือดสุขสําราญ 
 จํานวนหมูบานในเขต อบต.เต็มบางสวน จํานวน 4 หมูบาน  คือ  หมูที่ 1  บานแมสาย  หมูที ่ 2  
บานดอยงาม  หมูที่ 3  บานเวียงพาน  และหมูที่ 10  บานปายางผาแตก 
 1.6 ประชากร 
  ประชากรเฉพาะในเขต อบต.เวียงพางคํา    ทั้งสิ้น 9,963  คน     แยกเปน    ชาย   4,760  คน  
หญิง  5,203  คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย 318 คน ตอตารางกิโลเมตร  จําแนกประชากรเปนรายหมูบาน  ดังนี ้
                              ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตพืน้ท่ีองคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 
1 บานแมสาย 401 508 909 222 
2 บานดอยงาม 310 434 744 195 
3 บานเวียงพาน 82 67 149 40 
4 บานปายางใหม 705 714 1,419 780 
5 บานปาเหมือด 555 566 1,121 310 
6 บานผาหมี 464 425 889 344 
7 บานหวยน้ําริน 158 148 306 97 
8 บานปาเหมือดสันติสุข 534 629 1,163 635 
9 บานปาเหมือดสุขสําราญ 965 1,049 2,014 1,000 
10 บานปายางผาแตก 547 625 1,172 431 
 ทะเบียนบานกลางตําบล

เวียงพางคํา 
39 38 77 4 

 รวม 4,760 5,203 9,963 4,058 
 ขอมูล    ณ   เดือน   กันยายน   2549 
              ที่มา : ขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎรสํานักทะเบียนอําเภอแมสาย จ.เชยีงราย 
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 1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  1.7.1 อาชีพ 
   ประชากรตําบลเวียงพางคํา  มีการประกอบอาชีพรับจางในงานประเภทอาชีพเกษตรกรรม 
คาขาย รับราชการ  และอาชพี 2 อยาง ควบคูกันไปคือ การรับจางและเกษตรกรรม   รับจางและคาขาย 
  1.7.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต. 
   โรงสีขาว   2  แหง 
   โรงแรม   14  แหง 
   รานขายของชํา   58  แหง 
   ปมน้ํามันและกาช   4  แหง 
   รานขายอาหาร   27  แหง 
   โรงงานอุตสาหกรรม    3  แหง 
   ตลาด      2  แหง 
   อูซอมรถยนต     9  แหง 
   รานซอมรถจักรยานยนต   8  แหง 
   อูเคาะพนส ี     3  แหง 
   รานเสริมสวย ตัดผม    8  แหง 
  1.7.3 แรงงาน 
   แรงงานที่ใชในภาคเกษตรในตําบล สวนใหญใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเปน
สําคัญและในบางครัวเรือนที่มีสมาชิกไมเพียงพอจะทําการจางแรงงานที่มีอยูในตําบลเขามาชวยในฤดูกาล
ผลิต เมื่อส้ินสุดฤดูกาลผลิตแลว  มแีรงงานวางงานจากภาคเกษตรกรรมจะทําการรับจางแรงงานทั่วไปใน
จังหวดัใกลเคียง   
  1.7.4 ผลผลิต 
   ผลผลิตทางการเกษตรของพชืเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลเวียงพางคํา  มีดังนี ้
   ขาว  ไดผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  563 กิโลกรัม/ไร 
   ไมผล  ไดผลผลิตเฉลี่ยประมาณ            1,700 กิโลกรัม/ไร  
   พืชไร  ไดผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  400 กิโลกรัม/ไร 
   พืชสวนครัว ไดผลผลิตเฉลี่ยประมาณ             1,400  กิโลกรัม/ไร 
  1.7.5 รายได 
   รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในตําบลเวียงพางคํา     เฉลี่ยประมาณ  34,215  บาท/ครัวเรือน/ป 
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                        1.7.6อุตสาหกรรม 
                             เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใชวัตถุดบิทางการเกษตรเปนหลักสําคัญ ไดแก โรงสีขาว  พบ
ไดในหมูที่ 8  และหมูที่ 9  จํานวน 2 แหง  นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ไดแก โรงงาน
เจียระไนพลอย  ตั้งอยูในหมูที่ 10  จํานวน 1 แหง 
  1.7.7 แหลงพาณิชยกรรม 
   แหลงพาณิชยกรรมทางดานเครื่องอุปโภคบริโภค ที่สําคัญของประชาชนในตําบล ไดแก 
ตลาดในเขตเทศบาลแมสาย  ตลาดสดหมูที่ 9 ตําบลเวียงพางคํา  นอกจากนีย้ังมีรานคาเบ็ดเตล็ดตั้งใหบริการ
แกประชาชน ในแตละหมูบานในเขตตําบล จํานวน 73 แหง 
  1.7.8 การใชท่ีดิน 
   ตําบลเวียงพางคํา  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 21,250 ไร 
มีการใชที่ดินแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
                              1. พื้นที่ชุมชน 
                                  พื้นที่ชุมชนในตําบลประกอบดวยที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา และสถานที่ราชการ มีการใชพื้นทีป่ระมาณ 5,300 ไร 
                              2. พื้นที่เกษตรกรรม 
                                  พื้นที่เกษตรกรรมของตําบล มีบริเวณครอบคลุมทั้งตําบล โดยพืน้ที่สวนใหญจะทําการ
ปลูกขาว มากที่สุด รองลงมาคือ การปลูกผลไม สามารถจําแนกไดดังนี้ 
                                   พื้นที่นา                                   มีพื้นที่ประมาณ  1,655 ไร 
                                   พื้นที่ไมผล                              มีพื้นที่ประมาณ  2,121 ไร 
                                   พื้นที่ปลูกพืชไร                      มีพื้นที่ประมาณ     134 ไร 
                                   พื้นที่ปลูกผัก                           มีพื้นที่ประมาณ     100 ไร 
                                   พื้นที่ปลูกไมดอกไมประดับ    มีพื้นที่ประมาณ      10 ไร 
                              3. พื้นที่สาธารณประโยชน 
                                  ตําบลเวียงพางคํา มพีื้นที่สาธารณะประโยชน ประมาณ 325 ไร ซ่ึงเปนที่สุสาน
สาธารณะ หนองน้ําสระน้ําสาธารณประโยชน ในปจจบุันที่สาธารณประโยชน ทีม่ีหนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวง สามารถจําแนกดังนี ้
                                   ที่สาธารณประโยชน สุสานสาธารณะประโยชน หมูที่ 4 เนื้อทีป่ระมาณ 37-0-40 ไร  
                                   ที่สาธารณประโยชน (ศาลาอเนกประสงค) หมูที่ 8         เนื้อที่ประมาณ 0-0-93 ไร 
                                   ที่สาธารณประโยชน(หนองแหวน) หมูที่ 9                    เนื้อที่ประมาณ 14-3-27 ไร 
                                   ที่สาธารณประโยชน(ศาลาอเนกประสงค) หมูที่ 10       เนื้อที่ประมาณ 3-2-79 ไร 
                              4. พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 
                                  ในตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติประมาณ 9,800 ไร 
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                              5. พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม 
                                  ในตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 12 ไร 
                              6. พื้นที่อ่ืนๆ 
                                  พื้นที่อ่ืนๆ ในตําบลเวียงพางคํา มพีื้นที่ประมาณ 335 ไร ซ่ึงพื้นที่ในบริเวณนี้เปนพืน้ที่
วางเปลา แหลงน้ําลําคลองตางๆ และเสนทางคมนาคมในหมูบาน 
 1.8 สภาพทางสังคม 
  1.8.1 ดานการศึกษา 
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 4  แหง ไดแก   
                                         -ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดวิเชตรมณี หมูที่4   
                                                 จํานวนผูดูแลเด็ก 2 คน จํานวนเด็ก 50 คน 
                                         -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผาหมี หมูที่ 7                     
                                                  จํานวนผูดูแลเด็ก 1 คน จํานวนเด็ก 15 คน  
                                         -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยน้ําริน หมูที่ 7             
                                                   จํานวนผูดูแลเด็ก 1 คน จํานวนเด็ก 42 คน 
                                         -ศูนยพํฒนาเด็กเล็กบานปาดหมือด หมูที่ 9            
                                                   จํานวนผูดูแลเด็ก 4 คน จํานวนเด็ก 100คน                                 
                                   โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 2 แหง   (ขยายโอกาส  1 แหง) ไดแก 
                                           -โรงเรียนบานปาเหมือด  ระดับประถมศึกษา  ขยายโอกาส ตั้งอยูที่หมูที่  8  บาน 
ปาเหมือด 
                  จํานวนครู/อาจารย ระดับผูบริหาร จํานวน 2 คน 
                                                   จํานวนครู/อาจารย ผูสอน จํานวน 24 คน 
                                                   จํานวนนักเรียน 719 คน 
                                             -โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ 5  ระดับประถมศึกษา ตั้งอยูหมูที่ 6 บานผาหมี 
                                                     จํานวนครู/อาจารย ระดับผูบริหาร จํานวน 1 คน 
                                                     จํานวนครู/อาจารย ผูสอน จํานวน 3 คน 
                                                     จํานวนนักเรียน จํานวน 82 คน 
                                   โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  (ม.1 – ม.6)   วัดวิเชตรมณี  จํานวน  1  แหง 
     ศูนยการเรียนชุมชน   จํานวน  2   แหง            (ศูนยไฟปา     บานหวยน้ําริน  หมูที่ 7   
บานปาเหมือด  หมูที่ 9) 
                               1.8.2 ดานศาสนา 
   ตําบลเวียงพางคํามีศาสนสถานทางพุทธศาสนาใหบริการแกประชาชนไดแก 
                                           (1) วัด จํานวน 4 แหง  
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                                                 -วัดวิเชตรมณี    หมูที่ 4 
                                                 -วัดปาเหมือด    หมูที่ 9 
                                                 -วัดผาแตก     หมูที่ 10 
                                                 -วัดพรหมวิหาร    หมูที่ 10 
                                           (2) สํานักสงฆ จํานวน 3 แหง 
                                                   -สํานักสงฆปาเหมือดรุงเจริญ หมูที่ 5 
                                                   -สํานักสงฆหวยน้ําริน     หมูที่ 7 
                                                   -สํานักสงฆผาเรือ    หมูที่ 10 
                                           (3) โบสถคริสตศาสนา จํานวน 3 แหง 
                                                    -คริสตไมตรีจิต     หมูที่ 9 
                                                    -โบสถคริสตความหวังใหม       หมูที่ 5          
                                                    -โบสถคริสตหวยน้ําริน    หมูที่ 7 
                                            (4) สุเหราศาสนาอิสลาม จํานวน 1 แหง 
                                                    -สุเหราเวียงพาน      หมูที่ 3 
  1.8.3 ดานสาธารณสุข 
   สถานีอนามัยประจําหมูบาน  จํานวน  1 แหง 
   สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน  5 แหง 
   รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  2 แหง 
  1.8.4 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ตูยามตํารวจ  จํานวน  3  แหง 
   ศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา           จํานวน  1  แหง  
   ศูนย อปพร.ประจําหมูบาน       จํานวน  10 แหง 
                  1.9 สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
  1.9.1 สภาพการคมนาคม การจราจร 
   การคมนาคมของตําบลเวียงพางคํา  เปนการคมนาคมทางบกมีถนนพหลโยธิน  หมายเลข  
110  เปนถนนสายหลักในการติดตอและมีถนนโครงขาย  ซ่ึงใชไดทุกฤดูกาล  แยกจากถนนหลักเขาสูหมูบาน
ของตําบลไดสะดวก  
            การคมนาคมในเขตตําบลใชเดินเทา  รถจักรยาน  และรถจักรยานยนตเปนสวนใหญ  
สวนการติดตอ  กับชุมชนอ่ืนนอกเขตตําบลใชเดินเทา  รถจักรยาน  รถจักรยานยนต หรือรถยนตมาสูถนน
สายหลัก  เพื่อเดินทางโดยรถประจําทางไปยังอําเภอแมสายหรือเดินทางตอไปยังจุดหมาย 
   การบริการรถโดยสารประจําทางที่วิ่งผานตําบลเวียงพางคํา  และจอดรับสงผูโดยสารที่
สถานีขนสงอํา เภอแมสาย   ไดแก   รถประจําทางที่วิ่ งบนถนนพหลโยธินไปยังจังหวัดเชียงราย  



แบบ ค.1 หนา 7 

กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดใกลเคียง  เชน  เชียงใหม  ลําปาง  รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ  ไดแก  ขอนแกน  
นครราชสีมา  พัทยา  เปนตน  ซ่ึงมีจุดรับสงผูโดยสารทุกวัน 
   การขนสงผลผลิตทางการเกษตร  สินคาเกษตรสวนใหญจะใชรถบรรทุกขนาดเล็ก  เพื่อ
การเกษตร  โดยขนสงจากแหลงผลิตในหมูบานมาสงที่แหลงรับซื้อในเขตอําเภอแมสาย  และอําเภอใกลเคียง 
  1.9.2 การไฟฟา 
   ตําบลเวียงพางคํา มีไฟฟาเขาถึงใหบริการภายในตําบลทุกหมูบาน  ทั้งตําบลมีไฟฟาใช
ประมาณรอยละ 95.65  อีกประมาณรอยละ 4.35  เปนบานที่ยังไมมีไฟฟาใช  เนื่องจากไมมีเงินชําระคาติดตั้ง
และระยะทางไกล  รวมทั้งเปนบานของบุคคลตางดาวที่เขามาอยูอาศัยในประเทศและบานที่ปลูกสรางใน
พื้นที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ 
  1.9.3 การโทรคมนาคม 
   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  จํานวน  1 แหง 
   สถานีโทรคมนาคมแมสาย  จํานวน  1 แหง 
   ตูโทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน จํานวน  15 แหง 
 1.10 ทรัพยากร   
  ในพื้นตําบลเวียงพางคํา   มีทรัพยากรปาไม และแหลงน้ําตามธรรมชาติ  ดังนี้ 
  1.10.1 ปาไม 
   ตําบลเวียงพางคํา มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  ประมาณ 8,900 ไร  ซ่ึงมีปาไมมีคาและสงวน
ไวใชเปนแหลงตนน้ําลําธาร  แตในปจจุบันอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ เนื่องจากการบุกรุกทําไรเล่ือนลอยใน
อดีต ทําใหมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรม 
  1.10.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
   แหลงน้ําเพื่อการเกษตรสวนใหญเกษตรกรใชน้ําฝนตามธรรมชาติทําการเกษตร  
นอกจากนี้ใชน้ําจากหวยมักไฟ  และหวยผาหมี  ชวยในการทํานาปลูกพืชชนิดอื่นๆ อีกดวย 
  1.10.3 แหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค 
   ในตําบลเวียงพางคําสวนใหญจะใชน้ําฝน โดยจะมีโองซีเมนตเก็บกักน้ําฝนไวใชทุก
ครัวเรือน และในบางครัวเรือนที่มีโองซีเมนตเก็บกักน้ําฝน ไมเพียงพอ  สําหรับหารอุปโภค บริโภค ในชวง
ฤดูแลง ก็จะใชน้ําจากถังเก็บน้ําฝนสาธารณะที่วัด  สถานีอนามัย  โรงเรียน  และใชน้ําจากสระน้ําสาธารณะ
และคลอง เหมืองรองน้ําตางๆ 
  1.10.4 แหลงน้ําธรรมชาติ 
   ลําน้ํา ลําหวย จํานวน  6 สาย  ไดแก ลําหวยน้ําริน ลําหวยมะกอกหวาน ลําหวยคอกหมู ลํา
หวยลาว ลําหวยมักไฟ และลําหวยผาหมี 
   บึง หนอง และอื่นๆ  จํานวน 1 แหง 
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                           1.10.5 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 
   ฝาย    จํานวน  1 แหง 
   บอโยก   จํานวน  1 แหง 
   บอน้ําตื้น   จํานวน  1,258 แหง 
   อางเก็บน้ํา   จํานวน  3 แหง 
 
 
2. สภาพทางการเมือง การบริหาร ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 2.1 โครงสรางฝายการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
                         
       
 
  2.1.1 คณะผูบริหารทองถิ่น 
   (1) นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
   (2) นายอินทวน ช่ืองาม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
   (3) นายณรงคศักดิ์ นราธรพิพัฒน รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
   (4) นายโกเมฆ  เข็มขํา  เลขานุการนายกฯ  
   
 
 
 
 
                            
                          
 

 
อบต.เวยีงพางคาํ

สภา อบต.  
สมาชิกสภา 20 คน 

คณะผูบริหาร 
นายก  อบต.  1  คน 

รองนายก  อบต.  2  คน 
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2.1.2 สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ลําดับท่ี ชื่อ   สกุล ตําแหนง 

1 นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม ประธานสภา อบต. 
2 นายสุคํา วินัน รองประธานสภา อบต. 
3 รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง เลขานุการสภา อบต. 
4 นายสงวนชัย ไชยสมุทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 
5 นางเข็มทอง ในทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 1 
6 นางปานทิพย คําโอภาส สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
7 นายไชโย จันทรสืบ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
8 นายธนา จารุภูม ิ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
9 นายฤทธิ์ ขอดแกว สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 3 
10 นายวัง ทิศทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
11 นายธนทรัพย เกเยน็ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 4 
12 นายบุญลือ ลังกากาศ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
13 นายอํานวย กาปญญา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
14 นางสาวดวงฤดี บริสุทธิ์พจน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
15 นายอุดม พิทักษพนาทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 6 
16 นายคณากร นามอินทร สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 
17 นายอภิวัฒน อัครพลเมธา สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 7 
18 นายยศเชย ไชยเดช สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 8 
19 นางจันทกานต นอยหมอ สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 9 
20 นางมาลี กองสอน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 
21 ด.ต.อดุลย กองสอน สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 10 
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 2.2 โครงสรางฝายขาราชการประจํา และพนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     2.2.1 สํานักงานปลัด 
   (1) รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
        (นักบริหารงาน อบต.) 
   (2) นางดารินทร   ตารินทร  รักษาการหัวหนาสํานักงานปลัด 
                        (3) นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
                         (4) นายปณัฐพงศ ขอนพิกุล  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
   (5) นายธนาการ เสมอใจ   นักพัฒนาชุมชน 
                              (6) นางตตยิา  สวางทิตย เจาหนาที่ธุรการ 
      (7) นางสาววิยุดา หวางเชื้อ ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
   (8) นางสาวพินพนา ติ๊บพรม  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
                          (9) นายสายัณห นานประเสริฐ พนักงานขับรถยนต 
   (10) นายบุญมี  วินัน  นักการภารโรง 
   (11) นายสมพงษ ศรีณรงค นักการภารโรง 

ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล

สํานักงานปลัด สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสวนโยธาสวนการคลัง

งานนโยบายและแผน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย งานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได 

       งานบัญชี

งานการเงิน

งานกอสราง

งานสํารวจ ออกแบบ 
และควบคุมอาคาร 

งานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

งานบริหารการศึกษา

งานทะเบียนทรัพยสิน 
             และพัสดุ 
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                             การแบงสวนราชการสํานักงานปลัด 
   (1) งานบริหารทั่วไป    
    - งานสารบรรณ 
    - งานตรวจสอบภายใน 
    - งานบริหารงานบุคคล 
    - งานประชาสัมพันธ และขอมูลขาวสาร 
    - งานอาคารสถานที่ 
    - งานสนับสนุนและบริการประชาชน 
    - งานรัฐพิธี 
    - งานอํานวยการและประสานราชการ 
    - งานกิจการสภา 
    - งานขอมูลการเลือกตั้ง 
    - งานชุมชนสัมพันธ 
   (2) งานนโยบายและแผน 
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
    - งานวิชาการ 
    - งานงบประมาณ 
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
    - งานโครงการอินเตอรเน็ต 
    - งานจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
    - งานหมายและคดี 
    - งานรองทุกข 
    - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   (3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานรักษาความสงบเรียบรอย 
    - งานสนับสนุน ชวยเหลือ และบริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน 
    - งานคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
    - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัย 
    - งานกูภัย 
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  2.2.2 สวนการคลัง 
   (1) รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
        (นักบริหารงาน อบต.) 
   (2) นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์ หัวหนาสวนการคลัง 
   (3) นายธงชัย  จําปา  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   (4) นายสุวัฒน  ธรรมวงศ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
                        (5)นางกรรณิการ  ราวิชัย   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
   (6) นายไพบูลย  ราชคม  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
                         (7)นางสาวพัทธนันท  ปงยอง   ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี 
 
  การแบงสวนราชการสวนการคลัง 

(1) งานการเงิน 
    - งานรับเงิน – เบิกจายเงิน  
    - งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
    - งานเก็บรักษาเงิน 

(2) งานบัญชี 
    - งานจัดทําบัญชี 
    - งานรายงานทางการเงิน 
    - งานงบการเงินและงบงบทดรอง 
   (3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    - งานภาษีอากร คาธรรมเนียม 
    - งานพัฒนารายได 
    - งานควบคุมกิจการคา เรงรัดรายได และคาปรับ 
   (4) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
    - งานทะเบียนทรัพยสิน 
    - งานทะเบียน ควบคุม และเบิกจายพัสดุและยานพาหนะ 
    - งานธุรการประจําสวนการคลัง 
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                             2.2.3 สวนโยธา 
   (1) รอยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
         (นักบริหารงาน อบต.) 
   (2) วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม หัวหนาสวนโยธา 
                            (3) นางสาวรุงทิพย                  อายุโรจน          เจาพนักงานธุรการ 
                    (4) นายไววิทย                    ติวัน                   ชางโยธา 
   (5) นายประทีป   เตจะ  ผูชวยชางเขียนแบบ 
   (6) นายอุดมทรัพย  ศักดิ์เสน ผูชวยชางไฟฟา 
 
  การแบงสวนราชการสวนโยธา 
   (1) งานสํารวจ  ออกแบบ และควบคุมอาคาร 
   (2) งานกอสราง 
 
  2.2.4 สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   (1) รอยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
         (นักบริหารงาน อบต.) 
   (2) นางสาวสุทราทิพย  บุญมี  รักษาการหัวหนาสวนการศึกษาฯ 
   (3) นางดอกรกั   บั้งเงิน  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (4) นางสาวธดิา  ใจพล ู  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (5) นางแพรวพรรณ  บรรเลงกาศ ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (6) นางอุไรวรรณ  รุงสิริพิพัฒน ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (7) นางสาวโสภา  ลาภพรวิโรจน ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (8) นางสาวจารุรินทร  ศรีวิชัย  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (9) นางสายฝน   ปญญา  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (10) นางมยุรา   คําตั๋น  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (11) นางแสงจนัทร  อ้ึงอภิธรรม ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (12) นางสาวนรีเวช  เนตรยอง ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (13) นางศรีนวล  ไชยสีติ๊บ ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (14) นางจนัทรจุรี  พรมจันทร ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (15) นางสาวรุงทิวา  วินัน  ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
   (16) นางสาวเกษริน  แสงบุญเรือง ผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย 
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   การแบงสวนราชการสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (1) งานบริหารการศึกษา 
    - งานนโยบายและแผนงานสงเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    - งานมาตรฐานการศึกษา 
    - งานจัดทําหลักสูตร 
   (2) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนศูนยการเรียนชุมชน 
    - งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนยเด็กเล็ก และอนุบาล 
    - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา 
    - งานสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว 
    - งานสงเสริมและสนับสนุนกีฬา และนันทนาการ 
    - งานสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 2.3  ขอมูลกํานัน  ผูใหญบานในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 
ลําดับท่ี ชื่อ สกุล ตําแหนง 

1 นายอํานวย แกวตาติ๊บ กํานัน 
2 นายสมศักดิ์ กนิษฐารมณ ผูใหญบานหมูที่ 1 
3 นายศรีนวล รับงาน ผูใหญบานหมูที่ 2 
4 นายบุญรอด ออนตะไคร ผูใหญบานหมูที่ 3 
5 นายเสารคํา คําเหลือง ผูใหญบานหมูที่ 4 
6 นายชาญยุทธ รุงทวีพิทยา ผูใหญบานหมูที่ 6 
7 นายสมชาย ลาภรักษาพร ผูใหญบานหมูที่ 7 
8 นายคลาย คูเชื้อ ผูใหญบานหมูที่ 8 
9 นายสวัสดิ์ แสนปง ผูใหญบานหมูที่ 9 
10 จสอ.จรูญ ขายสุวรรณ ผูใหญบานหมูที่ 10 
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                 2.4 สภาพฐานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ปงบประมาณ 2547 – 2549  
 

ป  พ.ศ. รายการ 
2547 2548 2549 

รายรับ 15,121,366.90 25,975,622.19 26,688,976.75 
รายจาย 6,923,040.64 18,137,975.46 21,417,827.76 
      
 2.5 งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
  ประจําปงบประมาณ 2548    จํานวน  25,975,622.19 บาท แยกเปน 
  รายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง      3,134,713.77 บาท 
  รายไดที่รัฐจัดสรรให   16,234,889.42 บาท 
  รายไดจากเงินอุดหนุน       6,606,019 บาท 
   
                           ประจําปงบประมาณ 2549    จํานวน  26,688,976.75 บาท แยกเปน 
  รายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเอง       1,553,047.60 บาท 
  รายไดที่รัฐจัดสรรให    16,115,337.15 บาท 
  รายไดจากเงินอุดหนุน        9,020,592 บาท 

 
 

สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญ 
ในระดับองคกร 

 
1. ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีบัญญัติไวตามกฎหมาย 
 
 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  
  มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม  และวัฒนธรรม  
  มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้  
   (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
   (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล  
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   (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
   (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
   (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
   (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให
ตามความ    จาํเปนและสมควร  
  มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ 
   (1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
   (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
   (3) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
   (4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
   (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
   (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
   (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
   (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
   (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
   (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
   (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 
   (12) การทองเที่ยว 
   (13) การผังเมือง 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ยังบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินอีก 31 ประการ ตามมาตรา 16  ดังนี้ 
  มาตรา 16  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี ้
   (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
   (2) การใหมแีละบํารุงรักษาทางบก ทางน้าํ และทางระบายน้ํา 
   (3) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ 
   (4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
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   (5) การสาธารณูปการ 
   (6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชพี 
   (7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
   (8) การสงเสริมการทองเที่ยว 
   (9) การจัดการศึกษา 
   (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเดก็ สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
   (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
   (12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
   (13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
   (14) การสงเสริมกีฬา 
   (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
   (17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง 
   (18) การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสยี 
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และรักษาพยาบาล 
   (20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
   (22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
   (23) การรักษาความปลอดภยั ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และ สาธารณสถานอื่นๆ 
   (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรพัยากรธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดลอม 
   (25) การผังเมือง 
   (26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   (28) การควบคุมอาคาร 
   (29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
   (31) กิจการอืน่ใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด 
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2. ภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 2.1 วิสัยทัศน ของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  

“ องคกรดีเปนเลิศ มุงใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูตําบล ” 
 2.2 พันธกิจ  
 1.เรงแกปญหาและพัฒนาการคา การลงทุน การทองเที่ยวและการคมนาคมขนสง ใหมีคุณภาพ  
มาตรฐาน และการยอมรับในระดับสากล 
 2.สงเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษที่เพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนในจังหวัด 
 3.พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ คุณธรรม และสงเสริมการศึกษาใหมีการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา คุณภาพและความเปนนานาชาติ 
 4.แกไขปญหาความยากจนโดยการยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงขึ้นและจัดระบบ ปรับปรุง 
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจใหสอดคลอง และสนับสนุนการเจริญเติบโตของจังหวัด 
 5.อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และโครงสรางทางสังคมใหเขมแข็งและเปนตัวอยางแกประเทศ
อ่ืนๆ ใน      อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน 
 6.สงเสริมอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอมทั้งดานกายภาพและจิตใจใหมั่นคงและยั่งยืน  
 7.แกปญหาและพัฒนาใหเกิดความมั่นคงและปลอดภัยพื้นที่ปกติและชายแดน 
                   2.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.มีการใชประโยชนที่ดิน การวางผังเมืองอยางเปนระบบ การจัดระบบสาธารณูปโภค,
สาธารณูปการ มีระบบการคมนาคมขนสงที่เหมาะสมมีระบบการติดตอส่ือสารที่สะดวก 
 2.พลเมืองมีงานทํา มีรายไดเพียงพอมีการพัฒนาและสงเสริมอาชีพอยางตอเนื่อง โครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การแปรรูปสินคาเพื่อการเกษตร 
 3.บานเมืองมีความสะอาด สวยงามเปนระเบียบ มีสวนสาธารณะแหลงนันทนาการที่ดี 
 4.มีบริการดานสาธารณสุขอยางเพียงพอ สงเสริมการออกกําลังกาย 
 5.พลเมืองมีการศึกษา พัฒนาตนเอง ขยายโอกาสดานการศึกษาไดรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป 
 6.มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
 7.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา มีความโปรงในในการบริหาร ปลูกฝงคานิยม จริยธรรมใน
การทํางานที่ดี 
 8.สรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน บานเมืองนาอยูเชิดชูคุณธรรม ปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดี มีวินัยในตนเอง      
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 2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  มีนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตรใหครอบคลุมทุก ๆ 
ดาน และไดเนนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม 
  1.1 การพัฒนาดานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  เพื่อยกระดบัความรู ความสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข  สงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชนใหมีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน  มีคุณธรรม 
จริยธรรม เจรญิเติบโตตามวยัและพฒันาการ ดานการศึกษานอกระบบ มีศูนยการเรยีนรูชุมชนตําบลเวียงพาง
คํา ที่สามารถสงเสริมการเรียนรูของประชาชนทั่วไปใหไดรับความรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  การจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยสารสนเทศระดับตําบล  ดวยระบบคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต  ที่อาคารแสดงสินคาตําบล  เพื่อให
เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดรับขอมูลขาวสาร  มีแหลงเรียนรูไดศึกษาคนควาอยางมีระบบ รวดเร็ว และ
ถูกตอง เพื่อพฒันาใหกาวทนัโลก 
  1.2  การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีติ  โดยเนนการพัฒนาอาชีพ  ที่มีกลุมองคกรอาชีพ  
จํานวน 10 กลุม  โดยการสนบัสนุนเงินทุน การอบรมเพิม่ความรู ใหสามารถพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน นํามาแสดงและจาํหนายใหกับนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ ที่สามารถเขาเยี่ยมชม
เพื่อเลือกซื้อสินคา  ที่ศูนยแสดงและจําหนายสินคาพื้นเมือง และจดัทาํลานคาชุมชน จัดสรางซุมแสดงสินคา
ไวบริการนกัทองเที่ยว ตลอดจนการจดัตั้งอาคารบริการนักทองเที่ยว เพือ่ใหบริการดานขอมูลแหลงทองเที่ยว 
สินคา และบริการตางๆ 
  1.3 ดานความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน โดยการจดัตั้งศูนยอปพร. ระดับตําบล  เพื่อดูแล
ใหประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน รักษาความสงบเรียบรอย  และมีมาตรการในการควบคุม 
ดูแลปญหายาเสพติดในระดบัพื้นที ่
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  การสงเสริมทองเที่ยว  เนื่องจากมีที่ตัง้ใกลดานพรมแดนแมสาย และในพื้นที่ยังมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน  ยอดเขานางนอน  ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของอําเภอแมสาย และประเทศ
พมา  มีถํ้าตางๆมากมาย ที่เกีย่วกับการผลิตเฮโรอีนในอดตี ดวยการพลกิฟน เปนแหลงทองเที่ยวอนุรักษ เชิง
ประวัติศาสตร การพัฒนาเปนแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตร มีสวนผลไมที่มีคุณภาพ  เชน ล้ินจี่  สม  ไรชา  
นอกจากนี้  ยังมีการแสดงชนเผาของวัฒนธรรมชาวอาขา  ที่สามารถสรางงาน  สรางรายได  เปนสินคา  และ
บริการใหกับประชาชนในพื้นที ่
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งระบบสาธารณูปโภค  ใหมีความสะดวก   สบาย  ปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปการใหมีคณุภาพ  ครอบคลุม  และทั่วถึง  ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  โดย
ขุดลอกลําหวย  ลําเหมืองที่ตื้นเขิน  ขุดลอกทอระบายน้ํา  การปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  ปรับปรุง
ซอมแซม  กอสรางแหลงกักเก็บน้ํา  เพื่อใหมีน้ําอุปโภคบริโภคและใชในการเกษตรอยางทั่วถึง 
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 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.1 การสงเสริมใหประชาชาชนมีสวนรวมในการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  4.2 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฎิบัติงาน คณะผูบริหาร สมาชิก  อบต. ใหมีความรู
ความสามารถ มีวิสัยทัศน มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถปฎิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล 
บริการประชาชนใหทัว่ถึง รวดเรว็ ถูกตอง และประทับใจ 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  การสงเสริม และสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวม ในการอนุรักษ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนชมุชนที่นาอยูและมีความปลอดภัย 
                2.5 แนวทางการพัฒนา 
 2.5.1 สงเสริมและสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพที่ดีแกประชาชนในเขต อบต. 
 2.5.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 2.5.3 สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 
 2.5.4 สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.5.5 สงเสริมและสนับสนุนการสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 
 2.5.6 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
 2.5.7 สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
 2.5.8 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากลุมอาชีพไหเขมแข็ง 
 2.5.9 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยว 
 2.5.10 สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาทกัษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพ 
 2.5.11 สงเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
 2.5.12 กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  และทอระบายน้ํา 
 2.5.13 ขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ 
 2.5.14 ขยายเขตประปา 
 2.5.15 ติดตั้งระบบโทรศัพทสาธารณะ 
 2.5.16 พัฒนาระบบจราจรทางบก 
 2.5.17 สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมือง 
 2.5.18 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.5.19 พัฒนาและปรับปรุงบุคลากร  วัสดุ  ครุภัณฑตางๆ ที่จําเปนตอการปฎิบัติราชการ 
 2.5.20 พัฒนาการบริหารงานการคลังและรายได 
 2.5.21 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่สําคัญแกประชาชน 
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 2.5.22 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 2.5.23 กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูล 
 2.5.24 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงน้ํา 
              2.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
 ตระหนกัและเห็นความสําคญัของการนําหลัก และแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ  และนโยบายของ
รัฐบาลทั้ง  9  นโยบาย   โดยใชแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพยีง  และเศรษฐกจิชมุชนพึ่งตนเอง  รวมกับ
มาตรการการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน และวาระแหงชาตมิาเปนกรอบและแนวทางในการกําหนด
นโยบายของทองถ่ิน  ใหสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยการจัดทําประชาคมใหประชาชนได
เสนอปญหา  ความตองการ  เปนขอมูลในการวิเคราะห     เพื่อกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมาย
การพัฒนามาจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหาร
สวนตําบลเวยีงพางคํา  ระยะ  5  ป  (พ.ศ. 2548 – 2552)  เปนแนวทางในการจดัทาํแผนพัฒนาสามป  และ
แผนปฎิบัติการ  นําไปสูการปฎิบัติตามศักยภาพของทองถ่ิน      เพื่อมุงพัฒนาในทกุ ๆ ดาน    ตามแนวทาง
การพัฒนา  ตลอดจนประเมนิผลเพื่อนําไปสูการแกไข  ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น      
 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร 
          1. สภาพแวดลอมภายใน 

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนแมบทของ
หนวยงานที่กําหนดความมุงหมายใหการบริหารงาน 

1.2 ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมายบัญญัติ 
1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารในแนวทางการมีสวนรวมในการรับทราบนโยบาย  การ

ตัดสินใจแกไขปญหาขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  และปรัชญาการบริหารจัดการโดยเนน
ความโปรงใส และความคุมคา 

1.4 นโยบายการควบคุมงาน และทรัพยากร 
1.5 การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  พัฒนาและปรับปรุงงาน  ของผูบังคับบัญชาและบุคลากรทุกระดับ 
1.6 จํานวนบุคลากร 
1.7 โครงสรางการบังคับบัญชา 
1.8 ความรูความสามารถของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
1.9 จริยธรรมของผูบริหารและเจาหนาที่ 
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        (สําเนา) 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

เร่ือง  มาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตาํบลและลูกจาง 
องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคาํ 

-------------------------------- 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงไดประมวลขึ้นจาก      ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน     สมาชิกสภาทองถ่ิน    ขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน           และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         โดยทั่วไปใชยดึถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติ          องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําจึงไดประกาศคุณภาพ   จริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบลและลูกจาง     ดังนี้            
 1.  พนักงานสวนตําบลเวียงพางคํา จะพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริตและเทีย่งธรรม  
 2.  พนักงานสวนตําบลเวียงพางคํา  จะพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส  
      ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ   
 3.  พนักงานสวนตําบลเวียงพางคํา จะพึงปฏิบัติตน ตอ ผูรวมงาน ดวยความสุภาพเรยีบรอย   
รักษาความสามัคคี   และไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลงกนั   
 4.  พนักงานสวนตําบลเวียงพางคํา  จะพึงตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และ  ใหการ
สงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาทีข่องตน โดยไมชักชา  และดวยความสุภาพ
เรียบรอย ไมดหูมิ่น เหยยีดหยาม  กดขีห่รือขมเหง ประชาชน  ผูมา ติดตอราชการ   
     
    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
     
    ประกาศ ณ  วันที่   29   ธันวาคม   พ.ศ.2549 
 
 
       (ลงชื่อ) 

ศิลาฤทธิ์   กวางทอง 
(นายศิลาฤทธิ์   กวางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
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            2. สภาพแวดลอมภายนอก 
2.1 สถานที่ตั้ง 

สถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อยูในเขตพืน้ที่อําเภอแมสาย   จงัหวัด 
เชียงราย  และมีพื้นที่แนวประชิดชายแดน  รวมทั้งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติพันธุ     

2.2 ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง   
ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

                     2.2.1 การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจาง โดย   E – Auction   ทําใหตองปรับเปลี่ยน 
กระบวนการดาํเนินการใหม และจัดวางระบบโดยใหผูที่มีความรูความเขาใจเกีย่วกับระบบดงักลาวเปน
ผูรับผิดชอบ  
        2.2.2  การปฎิรูประบบราชการที่ใชหลักธรรมาภิบาล  6 ประการ คือ  นิติธรรม  คุณธรรม  ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ  การมีสวนรวม   และความคุมคา ทําใหการเปลี่ยนแปลงระบบการปฎบิัติงานเนน
การมีสวนรวมและความโปรงใสเปนหลัก   

    3. ภัยธรรมชาติ 
      3.1.1  อากาศหนาวเย็น และเกิดพายุบอยครั้ง เนื่องจากเปนทางผานของลมมรสุมตะวันออก   

เฉียงใตจากประเทศจีน   
  3.1.2  เกดิแผนดินไหว  โดยมีศูนยกลางอยูที่ประเทศพมา 
 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
                     องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา   ไดแบงโครงสรางของหนวยงานภายในออกเปน  4   
สวน คือ     
 1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
 2. สวนการคลัง   
 3. สวนโยธา   
 4. สวนการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   
  ซ่ึงแตละสวนราชการ   ไดแบงเปนงานตางๆ      ซ่ึงมีกิจกรรมที่สําคัญที่ไดรับการประเมิน
ความเสี่ยง ดังนี้ 
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   แบงงานออกเปน 3 งาน  ไดแก 
  1. งานบริหารงานทั่วไป 
  2. งานนโยบายและแผน 
  3. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 1.1 วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญของสํานักงานปลัด 
        สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล           มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล         และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่สวนราชการใดในองคการ
บริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ     รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
วัตถุประสงคที่สําคัญคือการบริหารงานภายในองคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพ  และเปนไปดวย
ความถูกตองตามขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1.2 ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักงานปลัด 
  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา        มีบุคลากร       ทั้งหมด 10  คน   เปน
พนักงานสวนตําบล  5  คน    พนักงานจางตามภารกิจ  3 คน พนักงานจางทั่วไป  2 คน     ในดานการปฏิบัติ
ราชการไดยึดถือขอกฎหมาย ความซื่อสัตย จริยธรรม  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     โครงสรางการบังคับบัญชา     และการกําหนด
ตําแหนงหนาที่   
 ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ     ของสภาพแวดลอมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา    
มีดังนี้ 
 1 จํานวนบุคลากรที่มีสัดสวนไมสมดุลกับปริมาณงาน ทําใหพนักงานสวนตําบลตองรับผิดชอบทั้ง
งานหลักและงานรองหลายงานพรอมกัน     การปฎิบัติงานเกิดความลาชาแตไมเกินกําหนดมากเกินไป หรือ
ทันเวลาแตประสิทธิผลลดลงกวาเปาหมาย 
 2  ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง   กลาวคือ  สวนกลาง 
หรือจังหวัด ไมคอยมีการจัดการฝกอบรมใหความรูเพิ่มเติมแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมากนัก
ทําใหขอราชการหรือการสั่งการลงมายังไมคอยเขาใจในทางปฏิบัติ    ประกอบกับพนักงานสวนตําบลบางคน
มีความรูความสามารถไมตรงตามตําแหนง   ซ่ึงสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชาบาง    
 3  ดานเครื่องมือ   วัสดุ   อุปกรณ  สําหรับใชในการปฎิบัติงานอยูในระดับคอนขางพรอม   
สามารถใหบริการประชาชนไดทั่วถึง    
 4 โครงสรางการบังคับบัญชา    ที่มีการติดตาม ดูแลเปนไปตามระดับการบังคับบัญชา ทําใหการ
กล่ันกรองเปนไปตามลําดับชั้น   ปญหาและขอบกพรองจะแกไขไดทันทีไมทําใหเกิดการบานปลายเปน
ปญหาระดับองคกร 

5  ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมายบัญญัติ  เปนแนวทางสําคัญที่พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางทุกคนยึดเปนหลักในการปฎิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายของภารกิจและหนาที่  ปองกัน
การปฎิบัตินอกเหนือภารกิจและหนาที่ที่มีผลตอการปฎิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
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งานบริหารงานทั่วไป 
 1. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อเปนการสนับสนุนใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามขอระเบียบ ขอกฎหมาย 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - การไมเขาใจกฎหมายและระเบียบงานสารบรรณของผูปฏิบัติงาน  
   - รับ สงหนังสือหรือไมเปนไปตามกําหนดเวลา 
         - การสูญหายของหนังสือเอกสารเนื่องจากระบบการจัดเก็บและควบคุมการจัดเก็บเอกสาร
ไมดีพอ 
   - การขาดความรู  ทักษะ และความสามารถของบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 
          - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
       - หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานกํากับดูแล และหนังสือส่ังการอื่นที่
เกี่ยวของ 
   (4)  ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
       - การควบคมุที่มีอยูแลวเพยีงพอที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงดานกจิกรรมการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสารบรรณใหอยูในเกณฑทีไ่ดรับและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามวธีิการควบคุมที่กําหนด
แลวจึงไมมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มจากทีม่ีอยูแลว 
  (5)  การปรับปรุงการควบคุม 
        - ไมตองปรับปรุงการควบคุม 
 2. กิจกรรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการไดอยางถูกตอง 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารราชการกําหนดไว 
   - ประชาชนเขามามีสวนรวมนอยในการตรวจดูขอมูลขาวสารตางๆ 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 
   - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติดานขอมูลขาวสาร 
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   - หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานกํากับดูแล 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การควบคุมที่มีอยูแลวเพียงพอที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงดานกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการใหอยูในเกณฑที่รับไดและเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่กําหนดแลว  จึงไมมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มจากที่มีอยูแลว 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - ไมตองปรับปรุงการควบคุม 
งานนโยบายและแผน 
 1. กิจกรรมการปฏิบัติงานวิเคราะหนโยบายและการจัดทําแผน 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบฯ และมีประสิทธิภาพ 
                           (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ความลาชาในการดําเนินจัดทําแผนพัฒนาซึ่งเกิดจากการที่มีคณะกรรมการหลายชุดมาก
เกินไป 
   - ปญหาและความตองการของประชาชนมีความตองการที่ไมหยุดนิ่ง การจัดทําแผนบาง
กิจกรรมไมเหมาะสมเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงการในขั้นตอนการจัดทํา
งบประมาณ 
   - ความลาชาซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประสานแผน ทําใหขั้นตอนการ
เห็นชอบและการอนุมัติประกาศใชลาชาตามไปดวย 
  (3)  การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 
   - หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถนํามาปฏิบัติเพื่อใหไดประโยชนจาก
แผนพัฒนาอยางเต็มที่ 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจะตองคํานึงถึงความจําเปนเรงดวนและความตอเนื่อง
เชื่อมโยงของการพัฒนาที่ตองสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ 
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                   2. กิจกรรมการจัดทํา โอน และเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหมีการจัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอกับความจําเปนตลอดปงบประมาณและถูกตอง
ตามระเบียบวิธีงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - มีการตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอกับความจําเปนที่จะตองใช 
   - มีการโอนเงินงบประมาณตลอดปงบประมาณ 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 
   - กฎหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การควบคุมที่มีอยูแลวเพียงพอที่จะปองกันหรือลดความเสี่ยงดานกิจกรรมการปฏิบัติงาน
การจัดทําการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณใหอยูในเกณฑที่รับไดและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่กําหนดแลว  จึงไมมีความจําเปนตองจัดกิจกรรมควบคุมเพิ่มจากที่มีอยูแลว 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - ไมตองปรับปรุงการควบคุม แตระดับการปฏิบัติควรคํานึงความจําเปนเรงดวนในการ
โอนหรือ   แกไขงบประมาณเพื่อประโยชนตอการบริหารแกประชาชนโดยสวนรวมเปนสําคัญ 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กิจกรรมการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนการใหบริการประชาชนเปนหลัก 
ดังนั้น    ความพึงพอใจของประชาชนจึงมีความสําคัญตอการประเมินผลการปฎิบัติงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย คือ 

(1) งานรักษาความสงบเรียบรอย 
(2) งานคุมครองและบํารุงรักษาทรัพยสินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ 
(3) งานชวยเหลือฟนฟูบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัยตางๆ 
(4) งานชวยเหลือและใหบริการประชาชนในกิจการสาธารณะประโยชน 
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2. สวนการคลัง 
 สวนการคลัง  แบงงานออกเปน 5 งาน  ไดแก 
  1. งานการเงิน 
                     2. งานบัญชี 
  3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  4. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
                   5. งานควบคุมงบประมาณ 
 
1. วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญของสวนการคลัง 
 สวนการคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ      เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
ประจําป งานเกี่ยวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือรับผิดชอบดานการเงินและบัญชี จัดเก็บรายไดและบริหารงานพัสดุ ใหเปนไป
ตามระเบียบและถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม ของ สวนการคลัง 
 สวนการคลัง อบต.เวียงพางคํา มีบุคลากร ทั้งหมด 6 คน เปนพนักงานสวนตําบล 4 คน พนักงานจาง
ตามภารกิจ 2 คน ในดานการปฏิบัติราชการไดยดึถือขอกฎหมาย    และดานความซื่อสัตย จริยธรรม 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง     การรายงานขอมูลยังลาชาอยูในบางเรื่อง    ซ่ึงดวยขอจํากัดที่มี
บุคลากรนอย และงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล สามารถจางพนักงานจางไดตามฐานะรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  
งานการเงินและบัญชี 
 1. กิจกรรมการควบคุมการเบิกจายงบประมาณ  
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการควบคุมการเบิกจายเงินตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปฏิบัติ
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอยางมีประสิทธิภาพ 
   - เพื่อปองกันการทุจริต 
   - เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - การทุจริต 
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   - เกิดความบกพรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี   
ซ่ึงหากขอบกพรองนั้นเกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของเจาหนาที่ผูปฏิบัติหรือ
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของอาจตองถือวากระทําผิดวินัยทางการคลังมีผลตองรับโทษตามระเบียบฯ 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 
   - การปฏิบัติตามขอบัญญัติ อบต. เร่ือง งบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติ อบต. 
เร่ือง  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี หรือประมาทเลินเลอ 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - จัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ 
   - จัดทําทะเบียนรายจายตามงบประมาณ 
   - ทําการสอบยอดรายจายที่เก็บเปนแผนงาน งาน หมวด ประเภท โดยตรวจสอบยอด
รายจายแตละหมวดใหตรงกับบัญชีแยกประเภทรายจายทุก 4 เดือน 
   - การปฏิบัติตามขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการอยางเครงครัด 
 2. กิจกรรมการจายเงินทุกประเภท 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   -เพื่อใหการจายเงินทุกประเภทดําเนินการถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรี 
   -เพื่อปองกันมิใหเกิดความบกพรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
   - เพื่อปองกันมิใหมีการปดความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นใหกับบุคคลอื่น 
   - เพื่อปองกันการจัดทําเอกสารเท็จ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - การเบิกจายเงินที่ผิดระเบียบ 
   -ไมจายเงินใหกับเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
   - การนําหลักฐานที่เบิกจายเงินไปแลวมาเบิกจายเปนเงินซ้ําอีก 
   - หลักฐานการจายเงินเปนเงินสด 
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   - การถอนและจายเงินเปนเงินสด 
   - การปดความรับผิดชอบในผลของการกระทําผิดใหแกบุคคลอื่น 
   - การจายเงินสวัสดิการตางๆ มีเอกสารประกอบฎีกาไมครบถวน 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2548 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่
ทองถ่ิน    พ.ศ. 2546  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2548 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
พนักงานสวน  ทองถ่ิน พ.ศ.2541 
   - หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 2131 ลงวันที่ 17 กันยายน 2541 เร่ือง  
หลักเกณฑการรักษาเงินเปนเช็คและวิธีการเขียนเช็คสั่งจาย 
   - แจงใหเจาหนาที่ทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการดวยความรวดเร็วและเสมอภาค 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
                  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การจายเงินที่ผิดระเบียบ 
   - ไมจายเงินใหกับเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
   - หลักฐานการจายเงินเช็คสูญหาย 
   - การถอนและจายเงินเปนเงินสด 
   - การปดความรับผิดชอบในผลของการกระทําผิดใหแกบุคคลอื่น  
   - การจายเงินสวัสดิการตางๆ มีเอกสารประกอบฎีกาไมครบ 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - การจายเงนิตองจายตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  อนุญาตใหจายได 
   - การจายเงินตองมีหลักฐานการจายเงินถูกตองครบถวน  เชน  คาเชาบานตองมี
ใบเสร็จรับเงินแนบดวยทุกครั้ง 
   - หลักฐานการจายเงินหรือใบสําคัญคูจายตองรวบรวมเก็บรักษาไวครบถวนไมใหสูญหาย 
   - การเขียนเช็คสั่งจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด 
   - มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการจายเงินในฎีกาที่เบิกจาย 
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   - ออกคําสั่งแบงงานกําหนดหนาที่รับผิดชอบใหชัดเจน 
   - การจายเงินใหแกเจาหนาทีต่ามขอผูกพันหรือจายใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินทุกครั้งและ
รับผิดชอบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น 
 3. กิจกรรมการรับเงินการเก็บรักษาเงิน 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการรับเงินและการเก็บรักษาเงินเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
และมติคณะรัฐมนตรี 
   - เพื่อปองกันการทุจริต 
   - เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
   - เพื่อใหผูรับเงินสงเงินภายในกําหนดเวลา 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการรับเงินยากแกการตรวจสอบ 
   - ออกใบเสร็จรับเงินแตไมนําสงคลัง 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2548 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการรับเงินยากแกการตรวจสอบ 
   - ออกใบเสร็จรับเงินแตไมนําสงคลัง 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - มีการตรวจสอบความถูกตองของจํานวนเงินที่จัดเก็บและนําสงกับบัญชีเงินสดหรือบัญชี
เงินฝากธนาคาร 
   - รายงานเงินคงเหลือประจําจัดทําเปนประจําทุกวันที่มีการรับเงินจายเงินนําเสนอปลัด
องคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบทุกวัน 
   - ตัวเงินคงเหลือตรงกับสมุดเงินสดและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
   - เก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยเปนไปตามระเบียบกําหนดไว 
   - แตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินถูกตองและกรรมการไดปฏิบัติหนาที่และลงลายมือช่ือใน
รายงานเงินคงเหลือประจําวันถูกตอง 
   - การถอนเงินจากธนาคารกรณีเปนเงินสดเกินวงเงินที่กําหนดไวตองมีการแตงตั้ง
กรรมการรับสงเงินตามระเบียบฯ 
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 4. กิจกรรมการยืมเงินสะสมการจายขาดเงินสะสม 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการยืมเงินสะสมการจายขาดเงินสะสมเปนไปตามระเบียบ กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
   - เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายและมติ
คณะรัฐมนตรี 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - การยืมเงินสะสมผิดระเบียบ 
   - การเบิกจายเงินสะสมมีเอกสารประกอบฎีกาไมครบถวน 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )     
พ.ศ. 2548 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การเบิกจายเงินสะสมมีเอกสารประกอบฎีกาไมครบถวน 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - การยืมเงินสะสมเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบ 
   - การยืมเงินสะสมมีการตั้งงบประมาณและหลักเกณฑของระเบียบ 
   - การนําเงินสะสมไปทดรองจายเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบ 
   - การจายขาดเงินสะสมเปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบ 
   - การยืมเงินสะสมตองมีใบยืมหรือสัญญายืมเงิน  กรณีการยืมเงินสะสมที่ตองไดรับอนุมัติ
จากสภาอบต. ตองมีรายงานการประชุมประกอบ หรือการยืมเงินกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตองมี
หนังสือของผูวาราชการจังหวัดกําหนดวงเงินในการยืมไวชัดเจน 
 5. กิจกรรมการยืมเงินงบประมาณ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการยืมเงินตามงบประมาณเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี 
   - เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรี 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ผูยืมไมสงใชเงินภายในกําหนดระยะเวลา 
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   - ความผิดของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมเงินยืมไมใหผูยืมสงใชเงืนยืมเกินกําหนด
ระยะเวลาตามระเบียบการเบิกจายฯ 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)         
พ.ศ.2548 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - ผูยืมไมสงใชเงินภายในกําหนดระยะเวลา 
   - ความผิดของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบควบคุมเงินยืมไมใหผูยืมสงใชเงืนยืมเกินกําหนด
ระยะเวลาตามระเบียบการเบิกจายฯ 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - การจายเงินยืมมีสัญญาเงินยืมถูกตอง 
   - การยืมเงินใหยืมเทาที่จําเปน 
   - การใหยืมเงินไมใหยืมเงินใหม  โดยยังไมไดสงใชเงินยืมเกา 
   - ลูกหนี้ไดสงใชเงินยืมดวยใบสําคัญหรือเงินสดเหลือจายตามกําหนดเวลา 
   - มีการบันทึกการสงใชเงินยืมในสัญญาการยืมเงินครบถวนถูกตอง 
   - ออกใบสําคัญรับเงิน (กรณรัีบคืนเงินยืมเปนใบสําคัญถูกตองครบถวน) 
   - ออกใบเสร็จรับเงิน  (กรณีรับคืนเงินยืมเปนเงินสดเหลือจาย)  ถูกตองครบถวน 
   - ลูกหนี้ไดรับเงินไปเพื่อใชในราชการ  (ไมสงใชเงินยืมเปนเงินสดทั้งจํานวน) 
 6. กิจกรรมการบันทึกบัญชีและทะเบียนตาง ๆ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการบันทึกบัญชี  และทะเบียนตาง ๆ เปนไปตามระเบียบ  กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรี 
    - เพื่อปองกันมิใหเกิดขอบกพรองจากการไมปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรี 
      - เพื่อใหมีการจัดทําบัญชีเปนปจจุบัน 
      - เพื่อใหมีการบันทึกบัญชีถูกตอง 
   - เพื่อใหมีการแกไขหลักฐานตาง ๆ ทางบัญชี 
    - เพื่อปองกันการทุจริต 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน 
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   - การบันทึกบัญชีไมถูกตอง 
   - นําเอกสารหลักฐานเปนเท็จ 
   - การทุจริต 
   - มีการแกไขหลักฐานเอกสารตาง ๆ ทางบัญชี 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการบันทึกบัญชี  การจัดทําทะเบียน  และรายงาน
การเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2543 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547  และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)         
พ.ศ.2548 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน 
   - การบันทึกบัญชีไมถูกตอง 
   - มีการแกไขหลักฐานเอกสารตางๆ ทางบัญชี 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - การบันทึกบัญชีเงินสดบัญชีเงินฝากธนาคารและใบโอนถูกตองเปนปจจุบัน 
   - การบันทึกบัญชีแยกประเภท  และทะเบียนถูกตองและเปนปจจุบัน 
    - การเก็บเอกสารหลักฐานการลงบัญชีเรียบรอยและครบถวน 
   - มีการจัดทํางบทดลอง  ณ  วันสิ้นเดือนทุกเดือน 
   - มีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน 
   - รายงานการเงินประจําเดือนจัดทําเปนปจจุบัน 
   - มกีารโอนปดบัญชีเมื่อส้ินปงบประมาณและจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ สง
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดนิภายในกําหนด 
   - เจาหนาที่บันทึกบัญชีและผูจายเงินจะตองไมเปนคนๆ เดียวกัน 
   - การรายงานและการจัดทําเอกสารตางๆ ทางการเงินและบัญชีตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแหง
เวลาและจํานวนตามที่กําหนดไวอยางเครงครัด 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
 1. กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการจัดเก็บรายได  (ภาษีทองถ่ินและคาธรรมเนียมตางๆ ที่จัดเก็บเอง)  ปฏิบัติโดย
ถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย อยางมีประสิทธิภาพสรางรายไดแก อบต. 
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  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบฯ ชําระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
   - มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการใชประโยชนในทรัพยสินแตไมแจงเจาหนาที่ทราบ 
   - การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยไมแจงใหเจาหนาที่ทราบ 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.2543 
   - พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามพ.ร.บ.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
   - พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  3)  
พ.ศ.2543 
   - พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีบํารุง
ทองที่ 
   - พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.2510  และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
   - พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตาม พ.ร.บ.ภาษีปาย 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - ประชาชนผูเสียภาษีบางรายอาจไมมายื่นแบบฯ และชําระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 
   - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บภาษีใหถูกตองและเปนธรรม 
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
 1. กิจกรรมการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจางพัสดุเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
อยาง   ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมเขาใจตามระเบียบกฎหมายหนังสือส่ังการที่กําหนด 
   - การจัดซื้อ จัดจางไมถูกตองตามมาตรฐานที่กําหนด 
   - การจัดซื้อ จัดจางราคาที่สูงกวาทองตลาด 
   - เจาหนาที่ผูปฏิบัติไมไดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
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   - การจัดซื้อ จัดจางพัสดุครุภัณฑไมปฏิบัติตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
   - กระบวนการจัดซื้อ จัดจางไมปฏิบัติตามขั้นตอนเงื่อนไขที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง 
   - งบประมาณไมเพียงพอกับพัสดุที่จัดซื้อ จัดจาง  ทําใหไดพัสดุที่ไมมีประสิทธิภาพ 
   
                               (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538  
และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2547 
   - ปฏิบัติตามคําแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
   - การเบิกจายพัสดุมีหลักฐานการเบิกจายถูกตองครบถวน 
   - มีการสํารวจปริมาณความตองการใชวัสดุของแตละหนวยงานใหเหมาะสมในการจัดซื้อ
จัดจาง 
   - จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑและกําหนดรหัสไวครบถวนถูกตอง 
   - เก็บพัสดุครุภัณฑไวเปนอยางดี 
   - ดําเนินการจําหนายพัสดุหรือครุภัณฑที่ชํารุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจําเปนที่ตองใช
จากบัญชี 
   - จัดทําทะเบียนแสดงการซอมครุภัณฑตางๆ 
   - กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปมีการแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 
   - มีการจัดทํารายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกอนดําเนินการทุกครั้ง 
   - จัดทําใบสั่งซื้อ ส่ังจาง สัญญาซื้อ สัญญาจาง ใบตรวจรับพัสดุหรือใบตรวจการจางตาม
แบบที่กําหนด 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพยีงพอ 
   - ผูใชพัสดุไมมีสวนรวมในการกําหนดความตองการ 
   - ไมมีมาตรการลงโทษพนักงานที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานจริยธรรม 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุสํารวจความตองการจากผูใชและวิเคราะหความตองการที่
แทจริง  ซ่ึงอาจพิจารณาจากจํานวนที่ใชในอดีตดวย  เพื่อกําหนดความตองการพัสดุและขอมูลที่เกี่ยวของ 
   - จัดฝกอบรมใหความรูเจาหนาที่ใหมีความรูความสามารถในการกําหนดราคากลาง 
 2. กิจกรรมการจัดหา การใช การควบคุม การเก็บรักษา บํารุงรักษาทรัพยสิน 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
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   - เพื่อใหการจัดหาทรัพยสินไดคุณภาพตรงตามที่ตองการ 
   - เพื่อใหมีการเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณเปนระเบียบ พรอมใชงาน มคีวามปลอดภยัและ
ครบถวน 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ทรัพยสินที่จัดหามีคุณภาพไมตรงตามที่ตองการ 
   - เครื่องมืออุปกรณชํารุดเสียหาย 
   - ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ ขาดจิตสํานึกในการใชดูแลรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ 
   - การจัดหาทรัพยสินเปนไปอยางลาชาไมตรงตามแผนจัดหาพัสดุที่กําหนด 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538  
และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2547 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ที่เกี่ยวของ 
   - แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และขอบัญญัติ อบต. เร่ือง งบประมาณรายจาย
ประจําป 
   - นโยบายผูบริหาร 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - ผูปฏิบัติงานขาดความชํานาญ ขาดจิตสํานึกในการใชดูแลรักษาทรัพยสินของทาง
ราชการ 
   - การจัดหาทรัพยสินเปนไปอยางลาชาไมตรงตามแผนจัดหาพัสดุที่กําหนด 
  (5) การปรบัปรุงการควบคุม 
   - กําชับการปฏิบัติใหตรงตามแผนการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ และกระตุนสรางจิตสํานึกแก
บุคลากรในการใชทรัพยสินของทางราชการรวมกัน 
 
3. สวนโยธา 
 สวนโยธา  แบงงานออกเปน 2 งาน  ไดแก 
  1. งานออกแบบและประมาณการ  
  2. งานควบคุมการกอสราง 
1. วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญของสวนโยธา 
 สวนโยธา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูลทางดาน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การกอสราง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการกอสรางและซอมบํารุง การควบคุมการ
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กอสราง     และซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม   ควบคุม
การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ในตําบลใหเจริญ 
อํานวยประโยชนแกประชาชนใหมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นภายใตการทํางานที่โปรงใส    ถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ 
2. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม ของ สวนโยธา 
 สวนโยธา อบต.เวียงพางคํา          มีบุคลากร ทั้งหมด 5 คน         เปนพนักงานสวนตําบล 3 คน  
เปนพนักงานจางตามภารกิจ  2  คน  ในดานการปฏิบัติราชการไดยึดถือขอกฎหมาย และดานความซื่อสัตย 
จริยธรรม ไดปฏิบัติตามขอกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรสวนโยธาเปนผูมีทักษะ ความรูในระดับปานกลางถึงคอนขางดี 
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ได แตมีเฉพาะบางภารกิจที่หากตองใชประสบการณ ทักษะชั้นสูง เชนงาน
อาคารขนาดใหญ งานวิศวกรรมจราจร ฯลฯ ซ่ึงหากไดรับสั่งการใหปฏิบัติ หรือถายโอนภารกิจอาจจะ
ปฏิบัติงานไดไมเต็มที่ ซ่ึงตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ใหญกวา  
งานออกแบบและประมาณการ 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับงานออกแบบและประมาณการ 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
   - เพื่อใหการออกแบบและประมาณการมีความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - เครื่องมือและผูปฏิบัติมีนอย 
   - ราคากลางที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณเปนรายป ไมสอดคลองกับราคาทองถ่ิน  
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2538  
และแกไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่  4)  พ.ศ.2547 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - เครื่องมือและผูปฏิบัติมีนอย  
  (5) การปรับปรุงการควบคมุ 
   - สงเจาหนาที่ไปอบรมดานมาตรฐานการออกแบบและประมาณการ  
   - เห็นควรใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร บังคับใชในพื้นที่ 
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งานควบคุมการกอสราง 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง  
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
     - เพื่อใหการกอสรางและควบคุมอาคารมีความถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  และมี
ประสิทธิภาพ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - เครื่องมือและผูปฏิบัติมีนอย 
   - คุณภาพวัสดุในการกอสรางไมดีเทาที่ควร 
   - ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติตามสัญญาการกอสราง ทําใหเกดิความลาชา 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - ตรวจสอบสถานที่กอนทําการกอสราง 
   - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2538  
และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2547 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ ที่เกี่ยวของ 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - เครื่องมือและผูปฏิบัติมีนอย ทําใหการควบคุมการกอสรางอาจไมทั่วถึง 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - บุคลากรตองศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของใหมากขึ้น 
   - อบต. จางพนักงานจาง ตามฐานะการคลังของ อบต. เพิ่มเติม 
 
4. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  แบงงานออกเปน 2 งาน  ไดแก 
  1. งานบริหารการศึกษา 
  2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานสังคมสงเคราะห งานสันทนาการ งานการศาสนา งาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม งานทางการศึกษาทองถ่ิน  ซ่ึงมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทางราชการ 
ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพการจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา 
การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทาง
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การศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา เปนตนและปฏิบัติ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือการเตรียมรับการถายโอนภารกิจ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
และปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับการถายโอนมาแลว เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ใหถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
2. ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม ของ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม      ตามประกาศ  อบต.
เวียงพางคํา  เมื่อวันที่ 20 เมษายน  พ.ศ.2547 โดย ก.อบต.จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อ
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ.2547   มีมติเห็นชอบจัดตั้งสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขึ้น เพื่อรองรับงาน
ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม       การประเมินความพรอมการจัดการศึกษา และการถายโอนสถานศึกษา
จากระทรวงศึกษาธิการ  
 โดยปจจุบันอยูระหวางถายโอนภารกิจ ดานความชัดเจน ในการรับโอนงานดานตางๆ     มีบุคลากร 
ทั้งหมด 15 คน  เปนพนักงานสวนตําบล 1 คน  พนักงานจางตามภารกิจ  11  คน พนักงานจางทั่วไป 3 คน 
งานบริหารการศึกษา 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
     - เพื่อใหการดําเนินงานบริหารการศึกษา การเตรียมความพรอมในการรับโอนภารกิจมี
ความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย อยางมีประสิทธิภาพ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ยังไมมีบุคลากรในสวนราชการนี้ 
   - ความไมชัดเจนในระดับการปฏิบัติดานการจัดการ บริหารงาน ดานการศึกษา 
   - กฎหมาย ระเบียบ ที่เกีย่วของเกี่ยวกับงานบุคคลไมสอดคลองกันระหวางขาราชการครู
กับพนักงานสวนตําบล ซ่ึงหากถายโอนภารกิจ อาจจะทําใหสิทธิ สวัสดิการ หรือภาระหนี้สินทีเ่คยไดรับไม
สอดคลองกัน 
   - การโอนเงินเพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามโครงการอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 
จากหนวยงานเจาของงบประมาณคอนขางลาชา 
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
   - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ที่มีผล
บังคับใชตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของเกี่ยว 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - ยังไมมีบุคลากรในสวนราชการนี้ 
   - ความไมชัดเจนในระดับการปฏิบัติดานการจัดการ บริหารงาน ดานการศึกษา 
   - การโอนเงินเพื่อดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ตามโครงการอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน 
จากหนวยงานเจาของงบประมาณคอนขางลาชา 
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
   - ปรับปรุงขอกฎหมาย ขอระเบียบที่เกี่ยวของบางประการ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่
ภารกิจของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเกิดประโยชนตอการถายโอนภารกิจ และใหเกิดสวัสดิการที่ดี
ขึ้น เกิดขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเมื่อโอนมาอยูกับทองถ่ิน 
 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. กิจกรรมเกี่ยวกับงานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1) วัตถุประสงคของการควบคุม 
     - เพื่อใหการดําเนินงานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และการเตรียมความ
พรอมในการรับโอนภารกิจมีความถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  และมีประสิทธิภาพ 
  (2) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุตามวัตถุประสงค 
   - ยังไมมีบุคลากรในสวนราชการนี้ 
   - ความไมชัดเจนในระดับการปฏิบัติดานการจัดการ บริหารงาน ดานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ การสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณดานกิจกรรมสงเสริมงานวัฒนธรรมตางๆ  
  (3) การควบคุมที่มีอยูแลว 
   - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
   - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ที่มีผล
บังคับใชตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
   - กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เกี่ยวของเกี่ยว 
  (4) ความเสี่ยง/ปจจัยที่ยังมีอยูเนื่องจากการควบคุมที่มีอยูแลวไมเพียงพอ 
   - ยังไมมีบุคลากรในสวนราชการนี้ 
   - ความไมชัดเจนในระดับการปฏิบัติดานการจัดการ บริหารงาน ดานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบ การสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณดานกิจกรรมสงเสริมงานวัฒนธรรมตางๆ  
  (5) การปรับปรุงการควบคุม 
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                            - การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา ช้ีแจงความเขาใจแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติในงานสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

การติดตามประเมินผล 
 

 การติดตามประเมินผล 
 - ติดตามการดําเนินการในระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยผูบังคับบัญชา
ของผูปฏิบัติระดับเหนือขึ้นไป 1  ขั้น  และผูบังคับบัญชาระดับถัดไปทุกระดับ 
 - ประเมินการควบคุมดวยตนเองปละครั้ง 
 - ประเมินโดยผูตรวจสอบภายในปละครั้ง 
 - หรือแนวทางอื่นที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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      ผูรับผิดชอบ 
 
                  ผูรับผิดชอบประเมินผล 
 - เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน, พนักงานสวนตําบล 
 - ผูบังคับบัญชาทุกระดับ, หัวหนาสวนราชการ 
 - ผูตรวจสอบภายใน 
 
      
   
 
 
     ชื่อผูรายงาน 
      (ลงชื่อ) 

    (นายศิลาฤทธิ์        กวางทอง) 
    ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

     วันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.2549 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคาํ 
ท่ี  /2550  

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
_______________________ 

 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน      ไดประกาศใชระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544      มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  27 ตุลาคม  2544   เปนตนมานั้น   ซ่ึง
กําหนดใหหนวยงานของราชการสวนทองถ่ินในฐานะหนวยรับตรวจ  จะตองจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ดังกลาว       ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป              นับแตวันที่ระเบียบนี้มีใชบังคับ     และรายงานความคืบหนาตอผูกํากับดูแล    (ผูวาราชการ
จังหวัด)  อยางนอยปละ  1 คร้ัง  ภายใน  90  วัน      นับจากวันสิ้นปงบประมาณ   หรือปปฏิทินแลวแตกรณี 
 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลในฐานะหนวยรับตรวจ                     มีระบบการควบคุมภายในที่มีประ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน     ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน     
ปองกันหรือลดความผิดพลาด    ความเสียหาย    การร่ัวไหล   การสิ้นเปลือง   หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  โดยมี
รายงานทางดานการเงินที่เชื่อถือได  รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  จึง
ขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปนี้ 
 คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกร  (อบต.) 
 1.  นายศิลาฤทธิ์       กวางทอง           นายกองคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา        ประธานกรรมการ 
 2.  นายอินทวน         ช่ืองาม        รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา  รองประธานกรรมการ 
 3.  นายณรงคศักดิ์    นราธรพิพัฒน    รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  กรรมการ 
 4.  นางดารินทร       ตารินทร              หัวหนาสํานักงานปลัด   กรรมการ 
 5.  นางกุหลาบ         ขาเลศักดิ ์         หัวหนาสวนการคลัง                   กรรมการ 
 6.  วาที่ ร.อ.เทพพิทักษ สวางเต็ม        หัวหนาสวนโยธา       กรรมการ 
 7.  นางสาวสุทราทิพย  บุญมี         นักวิชาการศึกษา รักษาการในตําแหนง    กรรมการ 
              หัวหนาสวนการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม     
 8.  นางสาวสอิ้งมาส แสงศรี          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน                  กรรมการ 
 9.  ร.ท.กิตติชัย          เจริญยิ่ง         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา    กรรมการและ 
                                                                                                                                                         เลขานุการ 



 10.  นายปณัฐพงศ ขอนพิกุล        เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน      ผูชวยเลขานกุาร 
โดยมีหนาที่ดังตอไปนี ้

 1. จัดวางระบบการควบคุมภายใน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  โดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544  ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับแตระเบียบนี้มีผลใชบังคับ 
 2. รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทําระบบการควบคุมภายในตอหนา  
นายอําเภอทราบทุก ๆ 60 วัน  และสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเวนแตสํานักงานแผนดินจะขอให
ดําเนินการเปนอยางอื่น 
 3. เมื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จแลว   ใหรายงานเกี่ยวกับการควบคุมใหอําเภอแมสาย  พรอมทั้ง
จัดสงใหสํางานตรวจเงินแผนดินตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.2544 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   ส่ัง   ณ  วันที่  18   เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2550 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
          (นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 




