แบบ ปย.1
ชื่อส่วนงานย่อย สานักงานปลัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สานักงานปลัด
(1) กิจกรรม “การจัดทาประชาคม”
สานักงานปลัด จากการวิเคราะห์และประเมินผล
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
1.1 เป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชาคมมีน้อย
แผ่นดินว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานการควบคุม
2.การประเมินความเสี่ยง
ภายใน พ.ศ.2544 พบความเสี่ยงในภาพกิจ 3
2.1 ข้อมูลความต้องการของประชาชนอาจไม่
กิจกรรม คือ
ครอบคลุม เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จึง
1. กิจกรรม “การจัดทาประชาคม”
ไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้ ปัญหาความต้องการ
2. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แก้ไขความเดือดร้อนจึงมาจากตัวแทนหรือผู้นาชุมชนเป็น
ยาเสพติด”
ส่วนใหญ่
3. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสา
3.กิจกรรมการควบคุม
ธารณภัย”
3.1 ดาเนินการปรับกาหนดการประชาคมให้
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
เหมาะสมกับเวลาว่างของประชาชน
1.1 ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการ
3.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย
ประชาคม
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
4.1 ได้นาระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบ กลุ่มเสี่ยง
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงาน การ
1.3 อปพร.ขาดประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานโครงการ รวมทั้งส่งหนังสือ
ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชาคมไปยังหมู่บ้าน
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และหน่วยงานอื่นๆ
มีจานวนจากัด ไม่เพียงพอ
5.การติดตามประเมินผล
2.การประเมินความเสี่ยง
5.1 ติดตามและประเมินผลการประชาคมอย่าง
2.1 การนาเสนอปัญหาความเดือดร้อนของ
ต่อเนื่อง และบันทึกการประชุมประชาคมทุกครั้ง เพื่อ
ประชาชนอาจไม่ครอบคลุม
ปรับปรุงต่อไป
2.2 ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
กลุ่มเสี่ยงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
2.3 ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัด
กาหนดการประชาคมที่เหมาะสมกับเวลาว่างของ
ประชาชน
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(2) กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
3.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และจัด
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
กิจกรรมรณรงค์
1.1 ผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
3.3 ดาเนินการจัดฝึกอบรมและทบทวน อป
ในการจัดกิจกรรม
พร.อย่างต่อเนื่อง
2.การประเมินความเสี่ยง
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ค่อย
4.1 มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและกลุ่มเสี่ยง
มาช่วยในการติดต่อสื่อสารและการ
3.กิจกรรมการควบคุม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
3.1 เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์
5.การติดตามประเมินผล
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
5.1 มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม มี
เสพติด
การบันทึกผลการปฏิบัติงาน และนามาปรับปรุง
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.1 ได้นาระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอร์ ระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
5.การติดตามประเมินผล
5.1 ติดตามและประเมินผลการประชาคมอย่าง
ต่อเนื่อง และบันทึกการทากิจกรรมรณรงค์ทุกครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
(3) กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 อปพร.มีจานวนน้อย
1.2 อปพร. ขาดทักษะความชานาญในการใช้
เครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือ
1.3 ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
2.การประเมินความเสี่ยง
2.1 เนื่องจากจานวน อปพร.มีน้อย และขาดทักษะ
ความรู้ความชานาญในการใช้เครื่องมือและปฏิบัติหน้าที่
ให้ความช่วยเหลือ ทาให้การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดฝึกอบรมและทบทวน อปพร. เพิ่มทักษะ
ความรู้ความชานาญ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
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3.2 จัดทาแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อใช้ใน
สถานการณ์วิกฤต
3.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 มีการนาเอาระบบสารสนเทศทั้งคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เข้ามาช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่และติดต่อประสานงาน
5.การติดตามประเมินผล
5.1 มีการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.อย่างต่อเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลการประเมินโดยรวม
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5
องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิเคราะห์สารวจ มีความเสี่ยง 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม “การจัดทาประชาคม” มีจุดอ่อน คือ ความร่วมมือในการประชาคมจากประชานมีน้อย
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและไม่มีเวลาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชาคมได้
การนาเสนอข้อมูลความต้องการแก้ไขปัญหาจึงอาจไม่ครอบคลุมเนื่องจากการนาเสนอข้อมูลส่วน
ใหญ่มาจากตัวแทนและผู้นาชุมชน
2. กิจกรรม “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ” มีจุดอ่อน คือ ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง
และกลุ่มเสี่ยง การประชาสัมพันธ์มีน้อย
3. กิจกรรม “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” มีจุดอ่อน คือ อปพร.มีจานวนน้อย ขาดความรู้
ทักษะและความชานาญในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสถานการณ์เกิดสาธารณ
ภัย และอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
(ลงชื่อ) ......................................................
(นางศุภณัฐ เชื้ออาษา)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

แบบ ปย.๑
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1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการมีศีลธรรม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการทางาน
ของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบ
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจานวน
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและ
การปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ความรู้
ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

๒.การประเมินความเสี่ยง
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนิน
งานในระดับ กิจ กรรมและวัตถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ ง
และสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มี
การระบุ และประเมิน ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง
ขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงานระหว่าง
ประชาชนกับหน่ วยงานและงบประมาณในการจัด
กิจกรรมในแต่ละปี

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ส่วนการศึกษาฯ ได้ทาการประเมินผลตามองค์
ประ กอ บข องม าต รฐ านก าร คว บคุ ม ภ า ยใ น
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔
สภาพแวดล้ อ มควบคุ ม ของส่ ว นการศึ ก ษาฯ
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่ ว นทาให้ การควบคุ ม
ภายในมีความเหมาะสม แต่พบความเสี่ยงในภารกิจ
ที่ ๑ กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมงานด้ า นศาสนาและ
วัฒนธรรม
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบว่า กิจกรรม
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี ต่ า ง ๆ แ ล ะ ข า ด ก า ร
ประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี
ส่วนการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธี
ที่กาหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรม
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจาก งานด้าน
ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงาน
และงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี
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ณ วันที่ ๓๐
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

3.กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทาให้มั่นใจว่า เมื่อ
นาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร
กาหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการ
วางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน

ในภาพรวมมี กิ จ กรรมควบคุ ม ที่ เ หมาะสม
เพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลพอสมควร ในส่ ว น
การศึ กษาฯ พบว่า กิจ กรรมการควบคุม คื อ งาน
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้
1.มี ก ารก าหนดแนวทางในการจั ด งานตาม
โครงการในแต่ ล ะครั้ ง ให้ มี ค วามชั ด เจน โดย
มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มีร ะบบ Internet ขององค์การบริ ห ารส่ ว น
ต าบลในการประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมต่ า งๆที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มี
การติดต่อประสานงานไปยัง หน่วยงานต่างๆเพื่อให้
ได้ ข้ อมู ลที่ ชั ด เจ นส่ งผล ให้ กา รป ฏิ บั ติ ง าน มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร

สารสนเทศและการสื่ อ สารมี ค วามเหมาะสม
คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวก รวมทั้งการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5.วิธีการติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง าน โดยก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนาผลการประเมินจัดทา
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข
และกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม
ส่ ว นการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม มีโ ครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการ
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
ชื่อผู้รายงาน
( นางจิราภรณ์ อุ่นอก )
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
แบบ ปย.1
ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 255๘
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
กิจกรรม การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผลการประเมิน
จากการประเมินผลตามองค์ประกอบของ
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบ
-เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ความเสี่ยงในภารกิจงานป้องกันและระงับ
ควบคุมโรคโดยตรง ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความ
โรคติดต่อ พบว่า กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค
ล่าช้า การขาดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ ไข้เลือดออกมีการควบคุมที่เพียงพอได้ในระดับ
ทันสมัยและขาดบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
หนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ได้
-เกิดจากสภาพแวดล้อม คือช่วงฤดูฝน/ช่วงมรสุม ฝน ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ประชาคมให้
ตกต่อเนื่องทาให้มีน้าขังในภาชนะของบ้านประชาชน ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักในการกาจัด
ที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีน้าขัง
แหล่งเพาะพันธ์ยุง ออกแจกทรายเคมีและใส่
ยางรถ,กะลา ฯลฯ
ทรายเคมี ตามบ้าน ฉีดพ่นหมอกควัน/ละออง
2.การประเมินความเสี่ยง
ฝอย ในจุดที่พบความเสี่ยง
-ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค
-สามารถหยุดจานวนอัตราการเกิดโรคระบาด
โดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้
ด้านสาธารณสุขโดยตรง อีกทั้งยังมีงานอื่นที่
รับผิดชอบทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
3.กิจกรรมการควบคุม
-การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/
แผ่นพับ ให้ประชาชนช่วยกันดูแลกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง
-เปิดกรอบตาแหน่งและประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)
บุคลากรด้านสาธารณสุข
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
-สารวจข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคระบาดต่างๆโดย
ประสานงานกับ รพ.สต./อสม. ในพื้นที่ และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักใน
การป้องกันการเกิดโรคระบาด
5.การติดตามประเมินผล
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กรณีพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่อง ผู้บริหาร/ผู้ควบคุมงาน สั่งการให้
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที
ผลการประเมินโดยรวม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล จากการ
วิเคราะห์สารวจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง 1 กิจกรรม คือ
1.กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขโดยตรง
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กาหนด อีกทั้งประชาชนไม่
ตระหนักในการรักษาความสะอาด สภาพแวดล้อม บริเวณบ้านให้ถูกสุขลักษณะ ไม่กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ปล่อยให้มีน้าขังตามภาชนะต่างๆ

(ลงชื่อ)...............................................
(นางสาวบุษกร ทาสี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แบบ. ป.ย.1
ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์
ส่วนสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมิน
1 .สภาพแวดล้อมการควบคุม
ระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ
(1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่ปรากฏตามคาสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ
ส่วนสวัสดิการสังคม งานด้านกิจกรรมด้านสังคม
2 งาน คือ
สงเคราะห์ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กอง
(1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
สวัสดิการสังคม ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ครบถ้วนตาม
(2) งานสังคมสงเคราะห์
กาหนดเวลา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
สภาพแวดล้อมภายใน คือ‘เนื่องจากกองสวัสดิการ องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
สังคมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการคน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
เดียว นอกจากนั้นเป็นพนักงานจ้าง และพนักงาน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
จ้างเหมาบริการ ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทางาน ควบคุมภายใน พ. ศ. 2544 ผล
การออกไปสารวจข้อมูลในพื้นที่ทุกครั้งจะต้องใช้
การประเมินพบว่า
รถยนต์ในการเดินทางบางครั้งต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว
- จากการวิเคราะห์สารวจ พบว่า มี
ทาให้ต้องเสียค่าเชื้อเพลิงด้วยตนเอง ทาให้เจ้าหน้าที่ กิจกรรม 1 กิจกรรม ที่ต้องจัดการ
ไม่สามารถออกสารวจข้อมูลในพื้นที่ ได้ทั้งหมด เป็น บริหารความเสี่ยงคือ
ต้น
(1) กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
(2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ซึ่งกิจกรรม กองสวัสดิการสังคม
‘การเดินทาง, เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ผลการประเมินแบบติดตาม ค .3 คงมี
มวกเหล็กเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจมากจึงทาให้การใช้ เฉพาะ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
รถยนต์ต้องพลัดกันใช้ ระยะทางในแต่ละหมู่บ้านจึง เท่านั้นที่กองสวัสดิการสังคมจะต้องมาทา
ต้องใช้เวลาในการเดินทางไปสารวจพื้นที่ทาให้
แผนการปรับปรุงตามแบบ ป.ย. 3 และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกสารวจพื้นที่ได้ทั้งหมด จึง วิเคราะห์ประเมินรายงานในคราวต่อไป
เป็น จุดอ่อน เป็น
ความเสี่ยง ที่ต้องจัดทาแผนการปรับปรุงป้องกัน
ความสูญเสียของทางราชการ
2. การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียงคนเดียวทาให้การ
ควบคุมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ช่วยปฏิบัติงานเป็น
พนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ และความ
รับผิดชอบในการทางาน จึงทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลมวกเหล็กเสียหายได้

แบบ. ป.ย.1
ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1)
(2)
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน
3.2 สอนงาน ติดตามการทางานของพนักงาน
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นาระบบ Internet มาช่วยในการ
บริหารงาน และการปฏิบัติราชการเทศบาลเมือง
เขาสามยอดมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ
ทาให้การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคม
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ
ตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ ต่าง
ๆทีมีผลบังคับใช้ ในเรื่องปัจจุบัน
4.2 การประสานงานภายในและภายนอก
สานักงาน ของกรณีมีการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดให้
มีการประชุมมอบหมายงาน เพื่อชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทางาน พร้อมทั้ง
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจ็น
4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสารมีโทรศัพท์ (เครื่องส่วนกลางงบประมาณ
ส่วนตัว) ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจ
หน้าที่ของส่วนสวัสดิการสังคม เพื่อเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน
5 การติดตามประเมินผล
ในแบบติดตาม ค. 3 ( ระเบียบ ฯ ข้อ 6 )
พบว่า กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ยังไม่บรรลุ
ภารกิจของการด้านสังคมสงเคราะห์ ปัญหาสาเหตุ

จากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเพียงคนเดียว
ในการดูแลควบคุมงาน กิจกรรมด้านสังคม
สงเคราะห์ ไม่ได้ตามข้อกาหนด ซึ่งกองสวัสดิการ
สังคมจะต้องติดตามผล และจัดทาแผนการ
ปรับปรุง (แบบ ป.ย. 3) ต่อไป
สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สารวจ พบว่ามีกิจกรรม 1 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
(1) กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
ผลการประเมิน
การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค. 3 กิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีการ
ควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว สาหรับ กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ยังไม่บรรลุภารกิจ งานด้านสังคม
สงเคราะห์ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวการทางานเกิด
ข้อผิดพลาดความล่าช้า ซึ่งส่วนสวัสดิการสังคม จะต้องติดตามผลและจัดทาแผนการปรับปรุง (แบบ ป. ย. 3)
ต่อไป
ชื่อผู้รายงาน
(นางสาวจินตนา พุทธขันธ์)
ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
วันที่ 30 กันยายน 2558

แบบ ปย.1
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1 งานพัสดุและทรัพย์สิน
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

กองคลังองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
จากการวิเคราะห์

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาด
ข้าราชการในตาแหน่ง

และประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตราฐานการควบคุม

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง และปริมาณงานการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
มีปริมาณมาก เพิ่ม
แผ่นดินว่าด้วยการ
ตามงานของกิจกรรมของงานแต่ละงานจึงทาให้ปฏิบัติงาน
ไม่ครอบคลุมถูกต้อง

กาหนดมาตราฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 พบความ

1.2 การประเมินความเสี่ยง

เสี่ยงในภารกิจ 3 กิจกรรม คือ

ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มีความเข้าใจในงานและระเบียบ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ไม่ชัดเจนและนามาถือปฏิบัติผิดพลาดได้

มีการควบคุมโดยดาเนินการติดตามจากการ
ปฏิบัติงาน และ

1.3 กิจกรรมการควบคุม

การติดตาม จากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้แต่ละส่วนงานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน
และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า

2 กิจกรรมการจัดทาบัญชีระบบ E-LAAS

รับการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติงานพัสดุ

มีการควบคุมโดยดาเนินการติดตามจากการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อ

1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร

เนื่องและประเมินจากรายงานทางการเงิน

ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์และหนังสือแจ้ง
ประสานงานในแต่ละส่วนงาน

3กิจกรรมการตรวจฎีกา ก่อนการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ

1.5 การติดตามการประเมินผล

มีการควบคาโดยการติดตามจากการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

ติดตามจากการปฏิบัติงานและจากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2 งานการเงินและบัญชี
กิจกรรมการจัดทาบัญชีระบบ E-LAAS
2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
เป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดจากภายในและภายนอก คือ
ผู้ปฏิบัติงานทางานในห้วง
เวลาที่จากัด ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบปฏิบัติงาน
และระบบ สัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2.2 การประเมินความเสี่ยง
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานจะต้องทาการบันทึก
ข้อมูลในระบบ E-LAAS
ได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกาหนดเวลา
2.3 กิจกรรมการควบคุม
กาชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ E-LAAS ติดตาม
ข่าวสารและคู่มือย่างต่อเนื่อง
2.4สารสนเทศและการสื่อสาร
ใช้การสื่อสารทางเว็บบอรด์ของระบบ E-LAAS และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
กรณีเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการทางานที่ต่อเนื่อง
และรวดเร็ว

แบบ ปย.1
2
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

3 กิจกรรมงานการตรวจฎีกา
ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกามีปริมาณ
งานที่มากจึงทาให้งานล่าช้าและผู้จัดทาฎีกาในแต่ละ
งานยังขาดความเข้าใจในการ
จัดทาฏีกา
3.2การประเมินความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาและผู้จัดทาฎีกามีการ
ประสานงานกันในการจัดทาฎีกาก่อน
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ
ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกาหนดเวลา
3.3 กิจกรรมการควบคุม
แนะนาแนวทางการจัดทาฎีกาก่อนการอนุมัติ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้จัดทาฎีกา ในแต่ละส่วนกาชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
ข่าวสาร ระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4สารสนเทศและการสื่อสาร
ค้นคว้าหาระเบียบการปฏิบัติงานทางอินเตอร์เน็ต
และมีการประสานงานกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจฎีกาและผู้จัดทาฎีกา
3.5การติดตามประเมินผล
ติดตามจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินโดยรวม
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ 5 องค์ประกอบตาม
มาตราฐานการควบคุมภายในของบคณะ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพจากการวิเคราะห์สารวจ กองคลังมี
ความเสี่ยง 3 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดซื้อจัดจ้าง ยังมีจุดอ่อน คือผู้ปฏิบัติยังชาดความชานาญ
ประสบการณ์และขาดบุคลากรที่จะต้องมาปฏิบัต
งานในส่วนของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ
2. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ยังมีจุดอ่อนคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความเข้าใจ ในการทางานของ
ระบบบัญชี E-LAAS
รวมถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3 กิจกรรมงานการตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเงิกจ่ายเงินงบประมาณ ยังมีจุดอ่อน คือมีการส่งเอกสาร.
ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวสุวารี ว่องไพกุล)
ผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ 6 พฤศจิกายน .2558

แบบ ปย. 1
ชื่อส่วนงานย่อย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1
1.สภาพแวดล้อมการควบคุมงาน กองช่าง
- ในภาพรวมของทุกกิจกรรมบุคลากรของหน่วยงาน
มีทัศนะคติที่ดีมีความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการ
ควบคุมภายในมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อย
คณะผู้บริหารให้ความสาคัญ
1.1 กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสภาพแวด
ล้อมการควบคุมคือ
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอในการ
ติดตั้งและซ่อมแซม
- บุคลากรขาดความชานาญในการปฏิบัติงานจึงเกิด
ความล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องกฏระเบียบของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ขั้นตอนปฏิบตั ิงานคลาดเคลื่อน
1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
คือ
- ขาดการจัดเก็บข้อมูลความต้องการสาธารณูปโภคและ
สาธารณประโยชน์ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
- งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
2.การประเมิณความเสี่ยง
กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า
2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์
มีจากัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอืน่ ๆ
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อ
อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่คงทนและอายุการใช้งานนาน
2.2 เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งให้ถูกต้องตาม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2
สภาพแวดล้อมการควบคุมของช่างมีการควบคุมที่เพียงพอและ
หน่วยงานด้ายวางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมและแบ่งงาน
ตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมายให้ทุกกิจกรรมรับผิดชอบ
โดยกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในกองช่าง
โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกกิจกรรมนาเสนอข้อบกพร่อง
และจุดอ่อนของการปฏิบัติร่วมกัน เมื่อกาหนดการควบคุม
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่พบจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
ใหม่ใน 2 กิจกรรม คือ งานติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้า ,
งานก่อสร้างซึง่ มีการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง

การประเมิณของกองช่างพบว่าต้องมีการบริหารจัดการ
ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและต้องส่งเสริมพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชานาญเพิ่มขึ้น

หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทาให้การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัตงิ านและ
ประชาชนในพื้นที่ได้
2.3 กิจกรมด้านงานก่อสร้าง
2.3.1 การวางแผนการก่อสร้างและสารวจปริมาณการ
ก่อสร้างมีการปฏิบัติซาซ้
้ อนทาให้การตั้งงบประมาณ
ไม่ครอบคลุมและงานล่าช้า
2.3.2 เนื่องจากข้อจากัดของงบประมาณทาให้โครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึงและ
ครอบคลุมพื้นที่ต้องขอรับการอุดหนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆจึงล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการของประชาชน
3.กิจกรรมการควบคุม
3.1จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานมีอายุการใช้งานคงทนมากขึ้น
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน
ไฟฟ้าและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้อง
33 กิจกรรมงานก่อสร้าง
-มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบันทึกข้อมูล
พร้อมจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
-ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมวกเหล็ก เพิ่มขึ้นในกรณีจาเป็นเร่งด่วน
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยประกอบการตัดสินใจได้ทนั เวลา
4.2ผู้บริหารได้รบั การรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกที่เหมาะสม
4.3ผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา
4.4มีระบบสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความ
เข้าใจที่ดีระหว่างลุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน
5.1มีการกากับดูแลการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

กิจกรรมของงานก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จดบันทึกข้อมูล สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอื่นให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั อยู่เสมอ รวมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในการณีจาเป็นเร่งด่วน

กิจกรรมควบคลุมของกองข่าง ต้องมีการติดตามประเมิณผล
ทุกระยะ เนื่องด้วยเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชน

มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสมอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคบางครั้งจาก
สาเหตุระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องและสัญญาณไม่ครอบคลุม
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป

การติดตามประเมิณผลของกองช่างมีความเหมาะสมและรับ
การตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผูบ้ ังคับบัญชาตาม

5.2มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการปฏิบัติงาน ลาดับขัน้
และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัตงิ านที่มีข้อบกพร่อง
อยู่เสมอ
5.3 มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องสอดคล้องกัน
ผลการประเมินโดยรวม
จากผลการวิเคราะห์สารวจพบว่ามี 2 กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
1.กิจกรรมด้านงานติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
และซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนได้มาตรฐานและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้การไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
2.กิจกรรมด้านงานก่อสร้างมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการวางแผนการก่อสร้างและจดบันทึก
ข้อมูลทาให้เกิดการซับซ้อนของการปฏิบัติงานและทาให้งานล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอซึง่ ต้องวางแผนการใช้
งบประมาณให้เหมาะสมต่อไป
ชื่อผู้รายงาน...............................................................
(นายสมชาติ อินทรพุฒิ)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่...30....เดือน...กันยายน....พ.ศ......2558........

