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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานนโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท โทร.0 7795 1639 
ที ่  สฎ 72301 / 1054                                   วันที ่ 22  ตุลาคม 2562 
เรื่อง  การรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 

เรียน  หัวหน้าส านักปลัดและผู้อ านวยการกองทุกกอง 

   ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 90 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณ 
หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บ
และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด และให้
รายงานผู้ก ากับดูแล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี งบประมาณ 2562 ไว้แล้วนั้น 

  ส าหรับงวดปีงบประมาณ 2562 จะเป็นการติดตามประเมินความพึงพอใจ และความมีประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดท าไว้แล้วของปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ส านัก/กอง ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/กอง ให้ชัดเจน 
2. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของส านัก/กอง และ

ระดับองค์กร 
3. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการ

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ส าหรับองค์กรให้รายงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด ได้แก่ แบบ ปค.1, ปค.4, ปค.5 แล้วรวบรวมรายงาน 
ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรายงาน ปค.1 ให้ผู้ก ากับดูแล ภายในเวลาที่ก าหนด ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

     (นางสาวกุสุมา  รอดประไพ) 
                                      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 
 

/ความเห็น... 
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ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ...................................................................................................... 
 
 

(นายอุดมพงษ์  รื่นพานิช) 
                 หวัหน้าส านักปลัด  

 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ...................................................................................................... 
 
 

(นายส าราญ  มุกน้อย) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
................................................................................................................................................................................... .........
........................................................................................................... ............................................................... 
 
 

(นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
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แบบ  ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน   นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทก าหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่เงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอุแท มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  

อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการ
ควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  
  จากการวิเคราะห์สํารวจ ผลการประเมินโดยรวม ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีการประเมิน
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเสี่ยง 9 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 งานสารบรรณ  
  มีการด าเนินการยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการดึงข้อมูลผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก แล้วให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนแบ่งเอกสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วน
เอกสารที่มีความเร่งด่วนในการด าเนินการ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทางไลน์ หรือประสานผู้บังบัญชาก่อน และด าเนินการ
พร้อมเสนอเอกสารต่อผู้บริหารในคราวเดียวกันเพ่ือป้องกันการล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน จุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
การน าปัญหา และอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่อไป             

1.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าที่ควรโดยอยู่ระหว่างด าเนินการยังมี
จุดอ่อนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือภูมิ
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของบุคลากรผู้รับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องติดตามและประเมินผลต่อไป 

1.3 งานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
      มีการท าบัญชีคุมการโอนเงินงบประมาณใส่รายละเอียดและกิจกรรมในการโอนงบประมาณแต่ละครั้งให้
ครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลในครั้งต่อไป ซึ่งมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่ประลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในเท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการยังมีการโอนงบประมาณเกิดขึ้นหลายครั้ง  เนื่องจากความ
ต้องการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงต่อไป 
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1.4 งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ   

         มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในเท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เป็นระบบมาก พบว่า ยังมีจุดอ่อน ในงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
เนื่องจากผู้มีสิทธิยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร และเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่อยู่ มิได้แจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาต่อไป 

1.5 งานการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าท่ีควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ มีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องติดตามการก ากับดูแลเพ่ือให้งานการศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 

1.6 งานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
      มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สอบทาน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องติดตามการก ากับดูแลเพ่ือให้งานการศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้ นในการปฏิบัติงาน และ
รายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 

1.7 งานสาธารณสุข (โรคติดต่อ) 
      มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม เมื่อเกิดฝนตก และมีน้ าขังง่าย และเมื่อน้ าขังจ านวนมาก ท าให้มีการเพาะ
พันธ์ของลูกน้ า ยุงลายและ โรคที่มากับน้ า เช่นมือ-เท้าเปื่อย และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้ง่าย จึงต้องมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

1.8 งานป้องกันและการจัดการขยะ  
          จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ยังไม่มีการแยกขยะที่ถูกต้อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.9 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
      มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ  เนื่องจาก 
เยาวชนยังไม่ตระหนักถึงพิษภัย ยาเสพติด และยังมีความอยากรู้ อยากลอง และเมื่อเห็นการค้าหรือสิ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดก็ไม่กล้าแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเนื่องจากกลัวอันตรายที่อาจเกิดตามมา 

 
2.  กองคลัง 
ผลการประเมินโดยรวม จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีความเสี่ยง ๔ 

กิจกรรม คือ 
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2.1 การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เอกสารการ

สั่งซื้อสั่งจ้างไม่ครบถ้วน และมีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ ซึ่งกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
ติดตามผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยการติดตามประเมินการ
ควบคุมในปีต่อไป 

2.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์การของควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ

ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี การส ารวจภาคสนาม และการ
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ 

2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ประชาชน

ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรง ตามเวลาที่ก าหนด 
2.4 งานการเงินและบัญชี 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน 

3. กองช่าง 
3.1 กิจกรรม “งานควบคุมการก่อสร้าง” 

  มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากงานก่อสร้าง มีมากจึง
เป็นเหตุให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง เพราะในแต่ละโครงการจะต้องควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตลอดการท างานทั้ง
วัน จึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างของโครงการ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก การก่อสร้าง
โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงาน 

 3.2 กิจกรรม ออกแบบ  ประมาณราคา 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบงานก่อสร้างตาม พรบ.
วิศวกรฯ และมีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ กฎหมาย ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รายการวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการประมาณราคาของพาณิชย์จังหวัดมีน้อย  

 3.3 กิจกรรม งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)          
 มีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ และทั่วถึง ตลอดจนไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.4 กิจกรรม “งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”          
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือจ านวนเครื่องจักรกลและบุคลากรมีไม่เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน และมีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือเขตรับผิดชอบต าบลท่าอุแทมีพ้ืนที่กว้าง  ท าให้การ
การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึงและประชาชนขาดความรู้ในการคัดแยกขยะ  
                        
        ลงชื่อ             
       (นายธเนศร์    ศรีรุ่งเรือง) 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
                       วันที่        เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
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ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 
1.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก การลง
รับหนังสือบางเรื่องเป็นเรื่องด่วน แต่กระบวนการ
ด าเนินการมีความล่าช้า ต้องผ่านหลายขั้นตอน จึงท า
ให้การด าเนินการล่าช้ า ไม่ทันต่อความต้องการ
ด าเนินการ 
 

 
 
- งานสารบรรณ มีความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ 
เนื่องจากหนังสือรับ-ส่ง ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น
ซึ่งเกิดจากความเร่งด่วนของหนังสือ จากกระบวนการลงรับ
หนังสือ เสนอผู้บริหาร และส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โดยตรง เอกสารบางฉบับอาจไม่ทันต่อความต้องการในการ
ด าเนินงาน จึงต้องมีการด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
 

1.1.2 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 
    - การดึงข้อมูลและการรับส่งหนังสือทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิก มีหลายขั้นตอนในการลงรับหนังสือ 
เสนอหนังสือ และแจ้งเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการ ซึ่ง
เอกสารบางเรื่องมีความเร่งด่วนในการด าเนินการโดยมี
กรอบระยะเวลาที่กระชั้นชิด ท าให้เสียเวลาใน
กระบวนการเสนอหนังสือ ท าให้ล่าช้าในการด าเนินการ
ตามรายละเอียดตามข้อสั่งการต่าง ๆ 
 

 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการ
ครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงาน เป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีการลงรับหนังสือตามระบบ มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น เอกสารที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนก็มีการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกก่อน แล้วค่อย
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามความจ าเป็น ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือในการติดตาม
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก และการปฏิบัติงานระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

1.1.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้ 
   1) แจ้งหน่วยงานที่ต้องการออกเลขหนังสือส่ง ให้ส่ง
ส าเนาหนังสือที่ธุรการกลางทุกครั้ง  
   2) จัดแฟ้มการเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่  
   3) แจ้งหนังสือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บอย่างเป็น
ระบบ  
   4) มีการเก็บเอกสารเข้าตู้เก็บเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
เพ่ือป้องกันการสูญหายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สืบค้นเอกสาร 
   5) หนังสือที่มีความเร่งด่วนให้ด าเนินการแจ้งทาง
กระบวนการอ่ืนแทน เช่น ไลน์ โทรแจ้ง 
 
 
 

 
- บุคลากรในหน่วยงานมีความร่วมมือในการปฏิบัติ ท าให้
สามารถสืบค้นเอกสารเดิมได้ง่าย  
- เอกสารใหม่ หรือเรื่องที่ต้องด าเนินการใหม่ มีการรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น โดยเรื่องที่มีความเร่งด่วนให้
ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกเช่น ไลน์ มีการโทรแจ้ง 
ประสานเพ่ือด าเนินการ และมีการแจ้งผ่านเอกสาร เป็น
ลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง เพื่อป้องกันกานผิดพลาด และเพ่ือ
ความเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น หรือการน าข้อมูลมาใช้ใน
ครั้งต่อไป 
 

แบบ ปค.5 
แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ในระดับองค์กร มีการสร้างกลุ่มไลน์ น าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการอัพโหลดข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอ
นิกท าให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
และเป็นการประสานงาน แจ้งเวียนหนังสือ ทั้งระหว่าง
หน่วยงาน และระหว่างบุคคล เพื่อประหยัดเวลาในการ
ติดต่อสื่อสารและเป็นการลดการใช้กระดาษ 
- การประสานกับหน่วยงานภายนอกมีการลงข้อมูลในระ
หน้าอินเตอร์เน็ตของ อบต.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
- มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์  
 

 
- ส านักปลัดมีการน าระบบสารเทศและการสื่อสารมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในระดับที่ดีพอสมควร เนื่องจากมีการ
น ามาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารในองค์กร เพ่ือความรวดเร็ว
ในการสื่อสาร ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เท่าเทียมกัน 
 

1.1.5 กิจกรรมการติดตามผล 
งานด้านสารบรรณ : ใช้หนังสือลงรับ-ส่งเป็นตัวควบคุม 
ติดตามการปฏิบัติงาน 
     ณ วันที่รายงานมีการควบคุมมีการด าเนินการยังไม่ดี
เท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาให้เป็นระบบ
มากยิ่ ง ขึ้ น  มี กา รดึ ง ข้ อมู ล ผ่ าน ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิก แล้วให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนแบ่ง
เอกสารให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนเอกสารที่มี
ความเร่งด่วนในการด าเนินการ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทาง
ไลน์ หรือประสานผู้บังบัญชาก่อน และด าเนินการพร้อม
เสนอเอกสารต่อผู้บริหารในคราวเดียวกันเพ่ือป้องกันการ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
- มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดจน
จุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการน าปัญหา และอุปสรรค เพ่ือ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่อไป             
 

 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนใน
เรื่องการเสนอเอกสารมีความล่าช้า ได้มีการปรับปรุงให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการไปพร้อมๆกับการเสนอเอกสาร
ให้กับผู้บริหารเพ่ือลดระยะเวลาในการด าเนินการส่ง
เอกสาร ซึ่งจากการปรับปรุงมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดี
ขึ้น ซึ่งต้องมีการติดตามและประเมินผลต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 11 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือมี
พ้ืนที่ราบสูงถึงลูกคลื่นลอนเล็กและมีพ้ืนที่ราบลุ่ม
สลับกัน ตลอดจนมีพ้ืนที่ติดแม่น้ าหลายสาย ท าให้เกิด
ปัญหาเมื่อเกิดฝนตกติดต่อกันท าให้มีปริมาณน้ ามากไม่
สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ทัน อีกทั้งเมื่อเกิดฝนตกใน
พ้ืนที่ที่สูงกว่า น้ าก็จะไหลไปในพ้ืนที่รับน้ า ท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมอยู่บ่อยครั้ง ส่วนพ้ืนที่ราบสูงเกิดปัญหา
ขาดน้ าดื่มอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง และเกิดวาต
ภัยบ่อยครั้ง  
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่ งเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่อเกิดปัญหาท าให้ต้องประสาน
ให้บุคลากรในต าแหน่งอ่ืนรับผิดชอบแทน ท าให้ขาด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่งและเกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนอีกด้วย 
 

 
 
 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมไม่
เพียงพอและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ าปีว่าด าเนินการครบตามก าหนดหรือไม่ 
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่า
พร้อมใช้งานหรือไม่ 
3. จัดสรรอัตราก าลังเพ่ือรับผิดชอบเฉพาะกรณี และ
ด าเนินการขออัตราก าลังในส่วนที่ขาดแคลน 
 

1.2.2 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง เกิดจากปัจจัยภายนอก 
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่โดยรวม  
   - มีน้ าท่วมบ่อยครั้งในหน้าฝน 
   - ช่วงหน้าแล้งขาดน้ าในการอุปโภคบริโภค 
   - การปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากขาดบุคลากรที่มี
ความรู้เฉพาะต าแหน่ง 
 

 
- เนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงมีค าสั่ง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานแทน มีการแบ่งงาน มอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร แต่เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร จึง
ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน ในชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน ตลอดจน
จิตอาสา เพ่ือช่วยกันในยามเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ 

1.2.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
  1) ติดตามสถานการณ์ของทุกหมู่บ้านในกรณีที่เกิดฝนตก 
หรือเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยมีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยและ 
อพปร. และประสานผู้น าชุมชน เพื่อส่งข้อมูล
ความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

 
- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เมื่อ
เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินมีการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง โดยผ่าน
ทีม อปพร. มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ โดย
ให้ผู้น าหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการด าเนินการช่วยเหลือ
กิจกรรมสาธารณภัยต่างๆ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1) กรณีเกิดภัยพิบัติได้น าสื่อสังคมออนไลด์เข้าช่วยใน
การบริหารการปฏิบัติราชการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือ สั่งการการแจ้งเตือนเพ่ือ เตรียมความ
พร้อมในการรับมือสาธารณภัยประเภทต่างๆและหลังเกิด
ภัยรับแจ้งเรื่องเดือดร้อนขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ 
     2) การติดต่อสื่อสาร การใช้โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
ไลด์กลุ่มต่างๆ face book ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ 
และราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัต ิ
 

 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร ทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันต่อเวลา  
- มีการประสานงานผ่านวิทยุสื่อสาร มีรับฟังข่าวสารผ่าน
สื่อต่างๆ และเตรียมการเพื่อรองรับการเกิดปัญหาด้านสา
ธารณภัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
สถานการณ ์
 
 

1.2.5 กิจกรรมการติดตามผล 
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ใช้แบบรายการ
เหตุด่วน/หนังสือสั่งการ 
    ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าที่ควรโดยอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
จุดอ่อน : เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และอบต.ท่าอุแทมีพ้ืนที่กว้างราษฎรอยู่
กระจัดกระจายท าให้การช่วยเหลือหรือการ
ประชาสัมพันธ์รับรู้ข่าวสารล่าช้าเมื่อเกิดภัยขึ้นไม่สามารถ
ประเมินความรุนแรงได้ 
 
 
 
 
 
 

 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเป็นปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือภูมิประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของบุคลากรผู้รับผิดชอบ จึง
จ าเป็นต้องติดตามและประเมินผล ต่อไป 
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : ใช้แบบรายการ
เหตุด่วน/หนังสือสั่งการ 
    ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าที่ควรโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จุดอ่อน : เนื่องจากยังขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และอบต.ท่าอุแทมีพ้ืนที่กว้างราษฎรอยู่กระจัด
กระจายท าให้การช่วยเหลือหรือการประชาสัมพันธ์รับรู้
ข่าวสารล่าช้าเมื่อเกิดภัยขึ้นไม่สามารถประเมินความรุนแรง
ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 13 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.3 กิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
1.3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ครอบคลุมได้ทุกหมวด/
ประเภท และเมื่อเกิดความจ าเป็นเร่งด่วน หรือกรณี
ฉุกเฉิน จ าเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณในหมวด/
ประเภทที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จึงต้องโอนงบประมาณจากหมวด/ประเภทอ่ืน
มาตั้งจ่ายใหม่ อีกทั้งกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง จึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือหนังสือสั่งการที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
 

 
 
 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีความ
ครอบคลุมเกือบทุกด้าน แต่ยังมีข้อจ ากัดในด้านของ
งบประมาณ ที่มีน้อยกว่าความต้องการในการพัฒนา และ
เมื่อเกิดปัญหาก็ต้องน างบประมาณมาใช้ในส่วนที่มีความ
จ าเป็นก่อน 
- มีการท าประชาคมให้ ประชนได้แสดงความคิดเห็น มีการ
แจ้ง แสดงความต้องการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
บรรเทาความเดือดร้อน 
 

1.3.2 การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
  - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการโอนงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2 ครั้ง นับว่าเป็น
การโอนงบประมาณท่ีลดลง  
  - เกิดความเข้าใจผิดในการตีความกฎหมาย/ระเบียบ 
เนื่องจากมีกฎหมาย/ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
 

 
 
- บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักในการช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน เมื่อมีความ
เดือดร้อนจ าเป็นฉุกเฉิน ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน 
 

1.3.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
  1) แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ใช้งบอย่าง
ประหยัดและเบิกจ่ายเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้มีใช้จนถึงสิ้น
ปีงบประมาณโดยไม่ต้องโอนงบประมาณเพ่ิม 
   2) ปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
   3) จัดท าข้อบัญญัติประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้
ครอบคลุมทุกหมวด/ประเภท และภารกิจที่เพ่ิมขึ้นในแต่
ละปีเพ่ือรองรับการเบิกจ่ายในอนาคต 
 
 
 

 
- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการรับฟัง และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาต่าง ๆ โดยมีการใช้งบที่มีอย่าง
ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
- น าแนวทางตามหนังสือสั่งการ ระเบียบข้อ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
เพ่ือป้องกันการผิดพลาด  
 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 14 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.3.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
       1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนส ารวจ
ข้ อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก ส ภ า พแ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายนอก ศึกษาหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกฉบับให้เข้าใจก่อน
ท าข้อบัญญัติ  
       2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ เช่น
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ  
       3) ติดต่อประสานงานให้ผู้น าชุมชนแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
       4) ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
       5) การประเมินผลจากแผนการปฏิบัติงานและผล
การด าเนินงาน 
       6) ประชุมหัวหน้าส่วนต่างๆ เพ่ือสอบถามผลการ
ปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
       7) ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 

 
- มีการใช้ข้อมูลจากส่วนกลางเพ่ือมาประกอบการพิจารณา
ใช้งบประมาณ เช่นหนังสือสั่งการ ระบบปฏิบัติการที่เป็น
ส่วนกลาง เช่น E-plan, E- laas เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน  
- รวบรวมกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และน า
ข้อมูลในเวปไซด์ เพ่ือให้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหา  
- จัดท าสรุป รายงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ประชาชนทราบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
 

1.3.5 กิจกรรมการติดตามผล 
มีการท าบัญชีคุมการโอนเงินงบประมาณใส่รายละเอียด
และกิจกรรมในการโอนงบประมาณแต่ละครั้งให้ครบถ้วน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลในครั้งต่อไป 
     ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
ประลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
จุดอ่อน : ยังมีการโอนงบประมาณเกิดขึ้นหลายครั้ง 
เนื่องจากความต้องการช่วยเหลือประชาชนในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน จึงต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงต่อไป 
 

 
- มีการควบคุมยังไม่เพียงพอและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมเท่าที่ควร โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑. แจ้งหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้ใช้งบประมาณ
อย่างประหยัดและเบิกจ่ายเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็นเพ่ือให้มีใช้
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยไม่ต้องโอนงบประมาณเพ่ิม 
     ๒ ปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.4 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
1.4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
กรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตทั้งใน
หรือนอกพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด และญาติไม่ได้แจ้งให้
ผู้น าชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ทราบภายในเดือนที่เสียชีวิต 
อีกทั้ งยั งขาดความร่วมมือในการแจ้ งข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระงับการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการได้ 

 
 
 
- งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
    บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ควบคุมภายใน ตามวัตถุประสงค์ มีการแจ้งเจ้าตัว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสาน หรือทราบความ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับการย้าย เปลี่ยนแปลง สถานที่อยู่ ไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อประสานข้อมูล และแก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

1.4.2 การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
  - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้
ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีมีการย้ายออกจาก
พ้ืนที ่
  - กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต ญาติ/ผู้น าชุมชนไม่ได้แจ้ง
ให้เจ้าหน้าทราบ ท าให้เจ้าหน้าที่ยังคงจ่ายเงินทุกเดือน
อย่างต่อเนื่อง ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องเรียกเงินคืน 
  - ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับสิทธิอีกที่ แต่มายื่นความจ านงค์
เพ่ือรับสิทธิ์อีกที่ โดยไม่ได้แจ้งพ้ืนที่ต้นทางปลายทาง ท า
ให้ข้อมูลไม่มีความถูกต้อง  

 
 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับที่เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกด้านมากข้ึน เนื่องจากมีการก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ท าให้ทราบ
หน้าที่และแนวทางการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และเม่ือมีผู้มาติดต่อรับสิทธิมีการด าเนินการติดต่อพ้ืนที่ต้น
ทาง หรือปลายทางเพ่ือทราบข้อมูลที่แน่นอน ท าให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 

1.4.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
   1) เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพ่ือไม่ไห้เกิดความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต  และการย้ายที่อยู่ 
   2) ก าชับให้ผู้น าชุมชน แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบทุกครั้งที่มีผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านหรือย้ายที่อยู่ 

 
- ประสานผู้น าชุมชน ญาติ ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการแจ้งขอมูลแก่ อบต.ท่าอุแท กรณีผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ ป่ ว ย เอดส์  เสี ยชี วิ ตทั้ ง ในหรือนอก พ้ืนที่ หรื อ
ต่างจังหวัดโดยเร่งด่วน 
- กรณีมีผู้ย้ายถิ่นที่อยู่มาขอติดต่อรับสิทธิ ก็มีการประสาน
ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิด
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

1.4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่ วนต าบลและผู้ น าชุมชนในการให้ผู้ มีสิ ทธิทราบ
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และการการขึ้นทะเบียนรายใหม่ รวมถึงการย้าย
ภูมิล าเนาไปอยู่ที่อ่ืนหรือย้ายเข้ามามาในเขตพ้ืนที่ต าบล
ท่าอุแท 

 
- เมื่อมีข่าวสารที่เปลี่ยนแปลง ได้มีการแจ้งผู้น าหมู่บ้าน 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
มาข้ึน  
- มีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ ทั้ง
ต้นทาง และปลายทางเพ่ือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ป้องกัน
การผิดพลาด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.4.5 กิจกรรมการติดตามผล 
งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ : ใช้แบบรายงาน
การเบิกจ่ายเงินของผู้ได้รับสิทธิ์ /การต่ออายุบัตรของผู้
ได้รับสิทธิ์ 
     ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรของการควบคุมโดยอยู่
ระหว่างด าเนินการ             
จุดอ่อน : เมื่อมีการเสียชีวิตไม่มีผู้แจ้งให้ อบต.ทราบท า
ให้ยังมีการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ท าให้ต้องเรียกเงินคืน จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
ต่อไป 
 

 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อน ใน
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก
ผู้มีสิทธิยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร และเมื่อมีการ
เปลี่ยนสถานที่อยู่ มิได้แจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้ข้อมูลมี
ความคลาด เคลื่ อน  ซึ่ ง เป็ นความ เสี่ ย งที่ เ กิ ดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 17 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.5 กิจกรรมการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
1.5.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง                         
เนื่องจากเป็นบุคลากรทางการศึกษา และไม่มีหน้าที่
ด้านการเงินและพัสดุ โดยตรง 
 

 
 

- งานการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
การปรับปรุงเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เนื่องจาก
บุคลากรทางการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบหลายด้าน และยัง
ขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว อาจเกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

1.5.2 การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
 - พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่
ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง จ าเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพ่ือรับผิดชอบ โดยตรง  
 

 
- มี ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ เ พี ย ง พ อ ใ น ร ะ ดั บ ห นึ่ ง คื อ                                   
มีการออกค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ 
การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการแต่งตั้ง
บุคลากรเพ่ือเข้ามาช่วยดูแล ก ากับ ควบคุม ตลอดจนการ
บริหารจัดการในเรื่องเก่ียวกับการเงิน และพัสดุ  
 

1.5.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     ด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด า เนินการโดยออกค าสั่ งมอบหมายงานที่ ชัด เจน
ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 
- จัดส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือสร้าง ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและให้ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 
 

1.5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีการน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันต่อเวลาที่ก าหนด และมีการ
ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสารไปยังบุคคล 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

- มีการติดตาม รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ  
- มีการน าระเบียบข้อบังคับที่ต้องใช้มาศึกษาและน าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.5.5 กิจกรรมการติดตามผล 
     งานการศึกษา : ติดตามผ่านขั้นตอน กระบวนการ
ท างาน ความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบ/ 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ    
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้า
งานที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษา และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องติดตามการก ากับดูแลเพื่อให้งาน
การศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา
และนายก อบต.ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า มีความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจากบุคลากรยัง
ไม่มีความรู้เท่าที่ควร แต่ได้มีการปรับปรุง ระบบบริหาร
จัดการ มีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระยะ มี
การแจ้งผู้บังคับบัญชา ในปัญหา และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสูงสุด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.6 กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
1.6.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความเสี่ยงเกิดจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ตลอดจน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา 
ตลอดจนข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากรทางการ
การศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับมาตรฐาน
จ านวนนักเรียนต่อครูผู้ดูแลเด็ก  

 

 

 
- มีการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
ตลอดจนมีดูแลจากผู้บังคับบัญชาระดับต้นในการช่วย
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 

1.6.2 การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 
 - พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ และแนวทางการในพัฒนา
การศึกษาทุกป ี
 

 
 
- มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือรองรับกับการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 แต่เนื่องจาก
บุคลากรทางการศึกษายังต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน 
ประกอบกับจ านวนบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเทียบกับ
จ านวนเด็ก ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ท าให้การ
ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กมีมากข้ึนไปด้วย 

1.6.3 กิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
     กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาด าเนินการโดยให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และด าเนินการ
จัดท าตามแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                          

 
 
- มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาทางการศึกษา 
ตลอดจนให้ศึกษาเพ่ิมเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

1.6.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันต่อเวลาที่ก าหนด และมีการ
ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสารไปยังบุคคล 
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การ
ปฏิบัติ ง านมีประสิทธิ ภาพประสิทธิ ผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

 
- จัดท าสื่อการสอนเพื่อรองรับการพัฒนา มีการน า
อินเตอร์เน็ต การร้องเพลง การแสดงมาประกอบการสอน 
เพ่ือช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

- มีการศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือสั่งการ ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.6.5 กิจกรรมการติดตามผล 
     ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ    
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยก าหนด
วิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษา และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
ติดตามการก ากับดูแลเพ่ือให้งานการศึกษาไม่เกิดการ
ขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน และรายงาน
ผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
- งานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา  
     มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบ หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและด าเนินการจัดท าตามแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและท างานร่วมกันเป็น
ทีมเพ่ือช่วยกันในการจัดท าแผน  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.7 กิจกรรมด้านสาธารณสุข (โรคติดต่อ)  
1.7.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจากต าบลท่าอุแทมี พ้ืนที่ลุ่ มเกิดภาวะน้ าท่วม
บ่อยครั้ง ท าให้เป็นการเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ก่อให้เกิด
ปัญหาโรคไข้เลือดออกได้ง่าย  
 

- งานสาธารณสุข (โรคติดต่อ) โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร  
- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ เพ่ือลดความเสี่ยง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจน
การบูรณาการความรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ อสม. เพ่ือ
ช่วยในการแก้ปัญหา 

1.7.2 การประเมินความเสี่ยง 
   - น้ าขังเสี่ยงต่อการเกิดลูกน้ ายุงลาย และโรคที่มากับ
น้ า เช่นฉี่หนู มือเท้าเปื่อย  
 

 
- มีการประเมินความเสี่ ยงอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม 
ครอบคลุม เนื่องจากมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน มี
การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระยะ 

1.7.3 กิจกรรมการควบคุม 
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักการท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย/การรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย  
 

- มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
- มีการให้ความรู้กับประชาชน ในการดูแลสุขภาพ การ
รักษาความสะอาด ตลอดจนแนวทางในการป้องกันโรคต่าง 
ๆที่เสี่ยงต่อการติดต่อได้ เช่น 
1.1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับโรคติดต่อและการก าจัดพาหะน าโรคต่างๆในพ้ืนที่ 
1.2 ในช่วงเกิดโรคระบาด อบต.จะด าเนินการป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคระบาดเช่นการแจกทรายอะเบท การ
พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลาย 

1.7.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ร่วมกับอนามัย 
อสม.ชุมชน ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคระบาด
ติดต่อและการก าจัดพาหะน าโรค 

 
- การให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆทั้งประชาสัมพันธ์ การ
กระจายข่าวสาร ตลอดจนมีการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อต่าง 
ๆเช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

1.7.5 กิจกรรมการติดตามผล 
งานสาธารณสุข : ผู้สนใจปฏิบตัิตามท่ีงานสาธารณสุขได้
ส่งเสริม พัฒนา และรายงานการติดเชื้อจากโรคติดต่อที่มี
การควบคุม ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอ
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จุดอ่อน : ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ าขัง
จ านวนมาก ท าให้มีการเพาะพันธ์ของลูกน้ า ยุงลายและ 
โรคที่มากับน้ า เช่นมือ-เท้าเปื่อย  
 

- การติดตามประเมินผลพบว่า ยังมีจุดอ่อนเนื่องจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอกของ ต.ท่าอุแท มีสภาพเป็นที่ราบ
ลุ่ม เมื่อเกิดฝนตกเกิดการท่วมขังของน้ า เสี่ยงต่อการเกิด
ลูกน้ ายุงลาย และโรคที่มากับน้ า 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.8 กิจกรรมป้องกันและการจัดการขยะ  
1.8.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอก คือ มีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นระเบียบและไม่รู้ถึง 
วิธีการจัดการขยะท่ีถูกต้อง 
 

 
 
 
- งานป้องกันและการจัดการขยะ  
     ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
และการแยกขยะ การทิ้งขยะเป็นระเบียบและรู้ถึง 
วิธีการจัดการขยะท่ีถูกต้อง 
 

1.8.2 การประเมินความเสี่ยง 
  - เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ท าลายระบบนิเวศ และ
เกิดภาวะโลกร้อน เนื่องจากประชาชนยังไม่ตระหนักถึง
การทิ้งขยะอย่างเป็นระเบียบ การแยกขยะ ตลอดจน
การน าขยะที่สามารถรีไซด์เคิลมาใช้ซ้ า 
 

- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต้องมีการปรับปรุง
เนื่องจากประชาชน ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการ
บริหารจัดการขยะ ยังมีการทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการ
แยกขยะก่อนทิ้ง หรือน ากลับมาใช้ซ้ า 

1.8.3 กิจกรรมการควบคุม 
  - แยกขยะ  
  - ส่งเสริมการทิ้งขยะอย่างถูกที่ ถูกวิธี ส่งเสริมให้มี
ความรักษาความสะอาดเพ่ือบ้านเมืองสะอาด เป็น
ระเบียบ  
 

- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีการให้
ความรู้ ปรึกษาหารือ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้
การควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

1.8.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ เช่นการติดป้ายประกาศ การประชาสัมพันธ์ 
ชักชวนผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้น าชุมชน   

- มีการประชาสัมพันธ์ การติดแผ่นป้ายประกาศ ชัดจูงใจ 
ในการแยกขยะ มีการบริหารจัดการขยะ  

- การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก เก่ียวกับผลเสียของ
ขยะ และแนวทางในการบริหารจัดการ 
 

1.8.5 กิจกรรมการติดตามผล 
         ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จุดอ่อน : มีการแยกขยะ ไม่ถูกต้องตามประเภท และ
เมื่อมีการแยกขยะแล้ว รถเก็บขยะก็น ามาทิ้งรวมกัน  
 
 
 
 
 
 

- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในการ
บริหารจัดการ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ยังไม่มีการแยกขยะที่ถูกต้อง เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน จึงต้องมีการติดตาม
และประเมินผลเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1. ส านักปลัด 
1.9 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1.9.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ 
ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่นและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
 

 
 
 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
มีการบูรณาการทุกภาคส่วนให้ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง 
- มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ การเล่น
กีฬาเพ่ือต้านภัยยาเสพติด 

1.9.2 การประเมินความเสี่ยง 
   - เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดใน
พ้ืนที่คือการขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยาก
ลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือ
แจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด 
ซึ่งโอกาสในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชน
ในพ้ืนท ี
 

 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เนื่องจากมีการบูรณาการทุกภาคส่วน มีการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชน ตลอดจน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 

 

1.9.3 กิจกรรมการควบคุม 
   - ส่งเสริมการเล่นกีฬา 
   - รู้โทษ พิษภัยของยาเสพติด 
   - ส่งเสริมกิจกรรมและความรักในครอบครัวเพ่ือเป็น
เกราะป้องกันการจากยาเสพติด 
 

 
- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทาง กิจกรรมเพ่ือควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
- การปลูกฝังจิตส านึกให้ครอบครัว เยาวชน เกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด 
- การส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้หลัก
ในการด ารงชีวิตอย่างสุจริต 

1.9.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการโทษภัยของ
ยาเสพติด การจัดโครงการโดยปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
เยาวชนและครอบครัว เพ่ือส่งเสริมความรักในครอบครัว 
โรงเรียน วัด ชุมชน เพื่อเป็นเกราะป้องกันการจากยาเสพ
ติด 
 
 

- การส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้เท่าทันยาเสพติดและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นเกราะ
ป้องกันจากยาเสพติด โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หอ
กระจายข่าว ผ่านครู บุคลากรทางการศึกษา 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

1.9.5 กิจกรรมการติดตามผล 
    ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
จุดอ่อน : เยาวชนตระหนักถึงพิษภัย ยาเสพติด แต่ยังมี
ความอยากรู้ อยากลอง และเมื่อเห็นการค้าหรือสิ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดก็ไม่กล้าแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบเนื่องจากกลัวอันตรายที่อาจเกิดตามมา 
 

 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อน
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ต้องมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อป้องกัน ยาเสพติดต่อไป 
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ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2. กองคลัง 
2.1 “กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ”   
2.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ท าให้
เกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
      เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 การประเมินความเสี่ยง 
     การประเมินความเสี่ยงมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณตามภารกิจที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมี
ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยัง
ด าเนินงาน เช่น งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า 
- การสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
- พัสดุที่ใช้ยังไม่มีการจ าหน่าย 
- มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้ใหม่ 
2.1.3 กิจกรรมการควบคุม 
- การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ 
-การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง   

กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ที่ปรากฏตามโครงสร้างขององค์กรตามค าสั่งแบ่งงาน
และการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ตามค าสั่งที่ 
326/2561  ลงวันที่  10 กนัยายน  2561 ซึ่งมี
ภารกิจ  4 งาน คือ 
1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานธุรการ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561  ผลการประเมินพบว่า  
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีความเสี่ยงในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ การ
จัดท าเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีความเสี่ยงที่
ต้องด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงาน เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้อง
มีการติดตามตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบ และ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
-บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในในระดับท่ียอมรับ
ได้ 
-การจัดซื้อจัดจ้างได้มีความรอบคอบของเอกสารท าให้มี 
 

แบบ ปค.5 
แบบ ปค.5 

แบบ ปค.5 

ปค.4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
 
2.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การน าระบบสารสนเทศและการสื่ อสารทั้ งระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การปรับปรุง 
ค าสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็นเครื่องมือ ดัง 
นี้ 
- น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ 
- จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเ พ่ือประชาสัมพันธ์ ให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่นเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล
ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานที่ดิน หรือ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ 
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารท าให้การ
ติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
- มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบรวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
2.1.5 การติดตามประเมินผล 
- ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง   
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผล
คุณภาพของงานได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน โดยก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามและปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุม และผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว กรณีพบข้อบกพร่อง และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆในการปฏิบัติงาน แต่ละงานเพ่ือ
เป็นแนวทางในการควบคุม ต่อไป 

ความครบถ้วน  
- ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนการ
จัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง มีระดับ
การควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
- การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติราชการ 
มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพท าให้สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบ ได้จาก
ระบบอินเตอร์เน็ต 
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนใน
การจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ เนื่องจากเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้น จึงต้องติดตาม
ประเมินผลเป็น ประจ าทุกปี 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2. กองคลัง 
2.2 “กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน”    
2.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่มีความครอบคลุมและ
ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 การประเมินความเสี่ยง 
     การประเมินความเสี่ยงมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ
ด้วยงานประมาณตามภารกิจที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่
ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยัง
ด าเนินงาน เช่น งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การ
ประเมินความเสี่ยงด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
พบว่า 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มารับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงาน
เกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกแบบส ารวจ
ภาคสนาม เนื่องจากบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ส่วนของแผนที่ภาษี มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษี แต่ยัง
ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
2.2.3 กิจกรรมการควบคุม 
   - การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับ
ได้ 
- การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

กองคลัง   
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏ
ตามโครงสร้างขององค์กรตามค าสั่งแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ตามค าสั่งที่ 
326/2561  ลงวันที่  10 กนัยายน  2561 ซึ่งมี
ภารกิจ  4 งาน คือ 
1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานธุรการ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561  ผลการประเมินพบว่า  
งานพัฒนารายได้ในส่วนของงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงข้อมูล จึงมีความเสี่ยงที่
ต้องติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี
ค าสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการ
ติดตามการตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบ ละ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม 
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

- การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบาย
ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
2.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
- การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
- การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความ
จ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
- การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
2.2.5 การติดตามประเมินผล 
    ปรับปรุงแบบสอบทานและการรายงานต่างๆ เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสารสื่อสาร ทางไทรศัพท์ โทรสาร และ
หนังสือสอบถามไปยังส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น
จังหวัด โดยด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแททราบอย่างต่อเนื่อง 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผล
คุณภาพของงานโดยก าหนดวีธีการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุม และผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็น
ครั้งคราว กรณีพบข้อบกพร่องและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆในการปฏิบัติงาน แต่ละงาน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมต่อไป   
 
 
 

-จัดท าแผนที่ภาษี และน าข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการ
ประชุมเพ่ือชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ 
- มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาน
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
- จัดท าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือ
จ้างบุคคลภายนอก เพ่ือให้งานเสร็จตามภารกิจ 
 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
- รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็ปไซด์ของกองคลัง เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
- จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่นให้บริการปรึกษา 
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนใน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้นจึง
ต้องติดตามและประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2. กองคลัง 
2.3 “กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
2.3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ดังนี้ 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้
เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถติดตาม ทวงถามได้ 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี 
การช าระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการช าระภาษีล่าช้า 
ไม่ตรงตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ ได้ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่ยังด าเนินงาน เช่น งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพ่ือเป็นการ
บริการประชาชนในการช าระภาษี และยังเป็นการให้
ค าแนะน าให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีอีกด้วย 
2.3.3 กิจกรรมการควบคุม 
- ออกหนังสือเตือนไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพ่ือให้ผู้เสียภาษี
ทราบถึงบทก าหนดบทลงโทษ 
- ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างช าระเพ่ือไม่ให้ลูกหนี้ค้างช าระ 
- จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 
 
 
 

กองคลัง   
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏ
ตามโครงสร้างขององค์กรตามค าสั่งแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ตามค าสั่งที่ 
326/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน  2561 ซึ่งมี
ภารกิจ 4 งาน คือ 
1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานธุรการ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561  ผลการประเมินพบว่า  
 “กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” ดังนี้ 
- มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระภาษีจ านวนมาก 
- ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการช าระภาษี 
 
 
การประเมินความเสี่ ย งอยู่ ในระดับที่ เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้าน มากกว่าการประเมินครั้ งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้อง
มีการติดตามตรวจสอบ จากหน่วยงานตรวจสอบ และ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม 
ปรึกษาหารือให้เขา้ใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ การควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
- จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้
ครบจ านวนทุกราย 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2.3.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
   - รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนว
ทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
   - จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
   - จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
   - ใช้ระบบไปรษณีย์ในการแจ้งผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี และ
เทคโนโลยีต่างๆ ประสานงานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้ 
   - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน เพ่ือ
น ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเกิดจาดข้อมูล
เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ชัดเจน ท าให้ไม่
สามารถติดตามทวงถามได้ 
- ความเสี่ยงที่เกิดจาดสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินภาษี 
การช าระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการช าระภาษีล่าช้า 
ไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
2.3.5. การติดตามประเมินผล 
    ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ ติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้
บังบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแททราบ
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผล
คุณภาพของงานได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ โดย ก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติงานเพือ่ติดตามการติดตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุม ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว 
กรณีพบข้อบกพร่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 

 
- มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์ อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล  
- มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมที่
มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า
ระบบ การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม 
หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
- มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
- จัดท าหนังสือเร่งรัดการจัดเก็บภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้
ครบทุกราย 
-ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่น
เสียภาษี เช่น แผ่นพับ เสียงตามสายของหมู่บ้านสถานี
วิทยุและเว็ปไซด์ ฯลฯ 
- จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
 
 
 
 
 
 
จากการควบคุมและการประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อน
ในการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ า
ทุกปี 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2. กองคลัง 
2.4 “กิจกรรมการเงินและบัญชี” 
2.4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การจัดท า
เอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน 
ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2 การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนด วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกต้องไว้อย่างเหมาะสม 
แต่ยังมีปัจจัยด้านต่าง ๆที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่
ยังด าเนินงาน เช่นงานการเงินและบัญชี 
การประเมินความเสี่ยงพบว่า ได้มีการจัดหาเอกสารการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
 
2.4.3 กิจกรรมการควบคุม 
   -ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง  
     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่
ปรากฏตามโครงสร้างขององค์กรตามค าสั่งแบ่งงานและ
การมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ตามค าสั่งที่ 
326/2561  ลงวันที่  10 กนัยายน  2561 ซึ่งมี
ภารกิจ  4 งาน คือ 
1.งานการเงินและบัญชี 
2.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4.งานธุรการ 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561  ผลการประเมินพบว่า  
-การเงินและบัญชี มีความเสี่ยงในด้านเอกสารเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมี
การติดตาม ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ และ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการ ปฏิบัติงานระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
-บุคลากรของกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
-มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในการแต่ละ
รายการ 
 
 
 
 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 32 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2.4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
   - การจัดท าหรือการจัดหา การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
-การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์ 
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความ
จ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
 
 
 
2.4.5 การติดตามประเมินผล 
ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ ติดตาม
ประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทาง
โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังส านักงาน
ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้
บังบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแททราบ
อย่างต่อเนื่อง 
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผล
คุณภาพของงานได้ก าหนดวิธีปฏิบัติโดย ก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพือ่ติดตามการติดตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุม ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว 
กรณีพบข้อบกพร่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
-รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็ปไซด์ของกองคลัง เพื่อให้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
-จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนใน
การเงินและบัญชี เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ดังนั้นจึงต้องติดตามและ
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
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ปค.๔  
ชื่อหน่วยงาน องค์การบนริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

3. กองช่าง 
3.1 กิจกรรม “งานควบคุมการก่อสร้าง” 
3.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
    บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานเนื่องจากงานก่อสร้าง
มีมากจึงเป็นเหตุให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึงเพราะในแต่ละ
โครงการจะต้องควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตลอดการ
ท างานทั้งวันจึงท าให้เกิดความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างของ
โครงการ 
    2) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก   
    - การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้         
มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง 
    - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 
    - กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1.2 การประเมินความเสี่ยง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ  ท าให้การควบคุม
งานไม่ทั่วถึงตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 
    - กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลง  
3.1.3 กิจกรรมการควบคุม 
    - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
    - ก าหนดแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา 
    - จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการ
ใช้งานทุกครั้ง   
3.1.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - รวบรวมข้อมูล  กฎหมาย ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี  
แนวทางการปฏิบัติต่างๆ  แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
    - เร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  
ให้โครงการด าเนินการไปตามแผนงานที่ก าหนด 
    - ใช้ระบบ Internet ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 

ผลการประเมิน 
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตาม
ภารกิจงานประจ า พบว่า 
“กิจกรรมด้านงานควบคุมการก่อสร้าง”                      
มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
หนึ่ง โดยกองช่างฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ก าหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการและควบคุม ก าชับให้   ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
  1.2 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือ
ช่วยในการตรวจสอบงานจ้างให้มีคุณภาพและถูกต้อง
ตามสัญญาจ้าง  
 
   แต่ เนื่ องจากงานก่อสร้ างมีความหลากหลาย  
ลักษณะงานมีความแตกต่างกัน  ประกอบกับกฎหมาย  
ระ เบี ยบ ข้ อบั งคับ  อาจมี การ เปลี่ ยนแปลง ได้
ตลอดเวลาท าให้ “กิจกรรมด้านงานควบคุมการ
ก่อสร้าง” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
ความเสี่ยงในปีต่อไป                     
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

3.1.5 การติดตามประเมินผล 
     ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือหาวิธีการ
ป้องกันในจุดต่างๆที่มีปัญหาโดยผู้อ านวยการกองช่าง เป็น
ผู้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

3. กองช่าง 
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
“กิจกรรม ออกแบบ  ประมาณราคา” 
3.2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
    - ไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบงานก่อสร้างตาม 
พรบ.วิศวกรฯ 
    2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
ดังนี้ 
    - กฎหมาย  ระเบียบ  หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    - รายการวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการประมาณราคาของ
พาณิชย์จังหวัดมีน้อย  
3.2.2 การประเมินความเสี่ยง 
    - ไม่มีบุคลากรที่สามารถออกแบบงานก่อสร้างตาม 
พรบ.วิศวกรฯ  
    - รายการวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการประมาณราคาของ
พาณิชย์จังหวัดมีน้อย ท าให้การประมาณราคาต้องใช้ราคา
สืบ ซึ่งเป็นการเสียเวลาและอาจไม่ได้ราคาที่เป็นธรรม อาจ
ท าให้เกิดความเสียหายได้  
     - กฎหมาย ระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้อง
ศึกษาและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน 
3.2.3 กิจกรรมการควบคุม 
     - ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอื่น 
- ศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ให้ละเอียด
รอบคอบ 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
3.2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  โดยตรวจ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้มภายในและภายนอก 
     - ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  เพื่อรองรับหนังสือสั่งการ
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     - ใช้ระบบ Internet ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
3.2.5 การติดตามประเมินผล 
     - ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการ
ป้องกันในจุดต่างๆ ที่มีปัญหาโดยผู้อ านวยการกองช่าง 
ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการประเมิน 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามภารกิจงานประจ า  พบว่า 
“กิจกรรมด้านออกแบบประมาณราคา”                      
  มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
หนึ่ง  โดยกองช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. งานออกแบบงานก่อสร้างที่ต้องมีผู้รับรองตาม 
พรบ.วิศวกรฯ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่น 
2. งานประมาณราคา  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องให้ละเอียดรอบคอบ 
 
   แต่ เนื่องจากงานออกแบบมีความหลากหลาย  
ลักษณะงานมีความแตกต่างกัน การประมาณราคาก็
ต้องใช้ราคาปัจจุบัน  จึงต้องมีการศึกษาและปรับปรุง
อยู่ตลอดเวลา  ประกอบกับกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับอาจมีการเปลี่ยนแปลงท าให้  “กิจกรรมด้าน
ออกแบบ ประมาณราคา” เป็นกิจกรรมที่เป็นความ
เสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป       



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 36 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

3. กองช่าง 
3.3 กิจกรรม “งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)”          
3.3.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่สมบูรณ์ และทั่วถึงตลอดจนไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
3.3.2 การประเมินความเสี่ยง 
     1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอจึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์                                            
     2) ไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3.3.3 กิจกรรมการควบคุม 
     1) จัดท าแผนการบ ารุงรักษา  ให้สอดคล้องกับปริมาณ
งานและบุคลากร 
     2)  จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่  
     3)  ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจอกหน่วยงานอื่น 
3.3.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสาร สนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน
อบต.อย่างต่อเนื่องเพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนิน 
การและจัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      
3.3.5 การติดตามประเมินผล 
    ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการ
ป้องกันในจุดต่างๆ ที่มีปัญหาโดยผู้อ านวยการกองช่าง 
ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการประเมิน 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามภารกิจงานประจ า  พบว่า 
“กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค”                      
  มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
หนึ่ง  โดยกองช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
    1.จัดท าแผนการบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและบุคลากร 
    2.จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่  
    3. ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากหน่วยงาน
อ่ืน 
 
   แต่เนื่องจากงานไฟฟ้าสาธารณะต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาตลอดเวลา  เนื่องจากอุปกรณ์
ไฟฟ้ามีอายุการ ใช้ งานสั้ น  “กิจกรรมด้านงาน
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)” เป็นกิจกรรมที่เป็นความ
เสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป       
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

3. กองช่าง 
3.4 กิจกรรม “งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”          
3.4.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
จ านวนเครื่องจักรกลและบุคลากรมีไม่เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน  
   2) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
เขตรับผิดชอบต าบลท่าอุแทมีพ้ืนที่กว้าง  ท าให้การการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึง และประชาชนขาดความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  

3.4.2 การประเมินความเสี่ยง 
     การก าจัดมูลฝอยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบมีบริเวณกว้าง  แต่มีบุคลากรและ
เครื่องจักรกลในการจัดเก็บไม่เพียงพอแก่การให้บริการ
ประชาชน  ประกอบกับประชาชนขาดความรู้ในการคัดแยก
ขยะและก าจัดขยะเองจากต้นทาง  เพื่อลดปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนในครัวเรือน 

3.4.3 กิจกรรมการควบคุม 
   1) จัดท าแผนการก าจัดมูลฝอย 
   2) ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการจัดอบรมจัดท าสื่อใน
การประชาสัมพันธ์  เช่น ป้าย แผ่นพับ รณรงค์ให้ประชาชน
คัดแยกขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน 

3.4.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ใช้การสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสาร สนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน 
อบต.อย่างต่อเนื่องเพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนิน 
การและจัดท าแผนการควบคุมภายในต่อไป ตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง      
3.4.5 การติดตามประเมินผล 
    - ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานเพื่อหาวิธีการ
ป้องกันในจุดต่างๆ ที่มีปัญหาโดยผู้อ านวยการกองช่าง 
ด าเนินการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

ผลการประเมิน 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามภารกิจงานประจ า  พบว่า 
“กิจกรรมด้านงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล”                      
  มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
หนึ่ง  โดยกองช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
   1.จัดท าแผนการก าจัดมูลฝอย 
    2.ให้ความรู้แก่ประชาชน  โดยการจัดอบรมจัดท า
สื่อในการประชาสัมพันธ์  เช่น ป้าย แผ่นพับ รณรงค์
ให้ประชาชนคัดแยกขยะ เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 
 
   แต่เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  และ
ครัวเรือนมีการขยาย  ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิม
มากขึ้น  ท าให้  “กิจกรรมด้านงานก าจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุม
ความเสี่ยงในปีต่อไป    
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ผลการประเมินโดยรวม 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี งวดตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีการประเมินควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความ
เสี่ยง ดังนี้ 

1. ส านักปลัด 
จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีความเสี่ยง 9 กิจกรรม ดังนี้ 
          1.1 กิจกรรมงานสารบรรณ  
  ณ วันที่รายงานมีการควบคุมมีการด าเนินการยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาให้เป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น มีการดึงข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก แล้วให้หัวหน้าส านักปลัดเป็นคนแบ่งเอกสารให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ส่วนเอกสารที่มีความเร่งด่วนในการด าเนินการ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทางไลน์ หรือประสานผู้บัง
บัญชาก่อน และด าเนินการพร้อมเสนอเอกสารต่อผู้บริหารในคราวเดียวกันเพ่ือป้องกันการล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน จุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
การน าปัญหา และอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่อไป             

 1.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมเท่าที่ควรโดยอยู่
ระหว่างด าเนินการ ยังมีจุดอ่อนในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือภูมิประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของบุคลากรผู้รับผิดชอบ จึงจ าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลต่อไป 
          1.3 กิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
      มีการท าบัญชีคุมการโอนเงินงบประมาณใส่รายละเอียดและกิจกรรมในการโอนงบประมาณแต่ละครั้งให้
ครบถ้วน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลในครั้งต่อไป 
       ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่ประลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ  
เนื่องจากยังมีการโอนงบประมาณเกิดขึ้นหลายครั้ง เนื่องจากความต้องการช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนในกรณีฉุกเฉิน จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงต่อไป 
  1.4 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
       ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เป็นระบบมาก พบว่า ยังมีจุดอ่อน ในงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
เนื่องจากผู้มีสิทธิยังไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร และเมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่อยู่ มิได้แจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาต่อไป 
 1.5 กิจกรรมการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ   
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องติดตามการก ากับดูแลเพ่ือให้งานการศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นใน
การปฏิบัติงาน และรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 
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  1.6 กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
      ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ    
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ/ หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องติดตามการก ากับดูแลเพ่ือให้งานการศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นใน
การปฏิบัติงาน และรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 

1.7 กิจกรรมด้านสาธารณสุข (โรคติดต่อ) 
      ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม น้ าขังจ านวนมาก ท าให้มีการเพาะพันธ์ของลูกน้ า ยุงลายและ โรคที่มากับ
น้ า เช่นมือ-เท้าเปื่อย  

1.8 กิจกรรมการป้องกนัและการจัดการขยะ  
          จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อนในการบริหารจัดการ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการบริหาร
จัดการที่ดี ยังไม่มีการแยกขยะที่ถูกต้อง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

1.9 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
      ณ วันที่รายงานมีการควบคุมยังไม่เพียงพอและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยอยู่ระหว่างด าเนินการ 
เนื่องจาก เยาวชนตระหนักถึงพิษภัย ยาเสพติด แต่ยังมีความอยากรู้ อยากลอง และเมื่อเห็นการค้าหรือสิ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดก็ไม่กล้าแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเนื่องจากกลัวอันตรายที่อาจเกิดตามมา 
  

2.กองคลัง 

จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  มีความเสี่ยง 4 กิจกรรม คือ 

 2.1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง โดย
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานผู้เบิกและแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่ส่วนกลาง
จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นล่าช้ากว่าก าหนดและน้อยลงการด าเนินงานต่างๆ ก็ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุและ
แผนการใช้จ่ายเงิน ท าให้ “กิจกรรมด้านการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่

ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 
 2.2 กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับ
หนึ่ง โดยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  ได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
รองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด้วยโปรแกรมประยุกติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(LTAX GIS) แต่
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินต้องบันทึกข้อมูล
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ “กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่
ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 
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 2.3 กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง โดย
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  ได้ด าเนินการออกหนังสือเตือนไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพ่ือให้ผู้เสียภาษี
ทราบถึงบทก าหนดบทลงโทษ  ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างช าระเพ่ือไม่ให้ลูกหนี้ค้างช าระ  แต่เนื่องจากประชาชนผู้อยู่ใน
ข่ายช าระภาษีไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบกับ อบต.ยังต้องบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาในระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ท าให้ “กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” 
เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 
 2.4 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน โดยกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอุแท  ได้ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ก าหนดให้ “กิจกรรมการเงินและ
บัญชี” เป็นกิจกรรมทีเ่ป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 
 

3.กองช่าง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท มีความเสี่ยง 4 กิจกรรม  คือ 
  3.1 “กิจกรรมด้านงานควบคุมการก่อสร้าง”  มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ระดับหนึ่ง  
โดยกองช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
    3.1.1 ก าหนดให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานในการปฏิบัติงานตามโครงการและควบคุม  ก าชับให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
    3.1.2 ให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพ่ือช่วยในการตรวจสอบงานจ้างให้มีคุณภาพและ
ถูกต้องตามสัญญาจ้าง  
 แต่เนื่องจากงานก่อสร้างมีความหลากหลาย ลักษณะงานมีความแตกต่างกันงานก่อสร้างมีจ านวนมาก ผู้ควบคุม
งานไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างทั่วถึงตลอดเวลาที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง   
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่ก าหนด ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาท า
ให้ “กิจกรรมด้านงานควบคุมการก่อสร้าง” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 

3.2 “กิจกรรมด้านออกแบบประมาณราคา” มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ระดับหนึ่ง โดย
กองช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 

3.2.1 งานออกแบบงานก่อสร้างที่ต้องมีผู้รับรองตาม พรบ.วิศวกรฯ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่น 

3.2.2 งานประมาณราคา  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม  
3.2.3 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ละเอียดรอบคอบ 

  แต่เนื่องจากงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ไม่มีบุคลกรที่สามารถรับรองแบบก่อสร้างตาม 
พรบ.วิศวกรฯ การขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือรับรองแบบก่อสร้างเนื่องการบุคคลากรจาก
หน่วยงานอ่ืนมีจ ากัด บางครั้งก็อาจไม่ได้รับความอนุเคราะห์  ด้านการประมาณราคาก็ต้องใช้ราคาปัจจุบัน แต่ราคา
พาณิชย์จังหวัดมีรายการก่อสร้างน้อย จึงต้องท าการสืบราคาในท้องที่ ซึ่งบางครั้งอาจไม่ได้ราคาที่เป็นธรรมการ
ปฏิบัติงานจึงมีความยุ่งยากและต้องใช้เวลา และต้องศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้  
“กิจกรรมด้านออกแบบประมาณราคา” เป็นกิจกรรม ที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป     
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  3.3 “กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค”  มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง  โดยกอง
ช่างฯ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.3.1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษา ให้สอดคล้องกับปริมาณงานและบุคลากร 
3.3.2 ให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม ส าหรับการบริการงาน ด้านสาธารณูปโภคอย่างสม่ าเสมอ   

3.3 .3 ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น 
แต่เนื่องจากงานไฟฟ้าสาธารณะ ต้องด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาตลอดเวลา เนื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานสั้น 
การขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากหน่วยงานอ่ืน อาจไม่ได้รับความอนุเคราะห์ “กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า)” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป       
  3.4 “กิจกรรมด้านงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” มีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง  
โดยกองช่างฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.4.1 จัดท าแผนการก าจัดมูลฝอย 
3.4.2 ให้ความรู้แก่ประชาชนโดยการจัดอบรม จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์เช่นป้ายแผ่นพับ รณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน 
แต่เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นและครัวเรือนมีการขยายท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้นท าให้
“กิจกรรมด้านงานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” เป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป 
 

 
  

ลงชื่อ  
                                      (นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 

                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
                                          วันที่       เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
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ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
1.กิจกรรมงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการวางแผน
อย่างเป็นระบบ มีการ
สืบค้นข้อมูลให้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิก 
และน าเสนอผู้บริหาร 
พร้อมด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุ
วัตถุประสงค์เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

1.งานสารบรรณ เกิด
จากความล่าช้าในการ
เสนอเอกสารที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน  
2.การด าเนินการไม่ทัน
กับความต้องการหรือ
กรอบระยะเวลาที่ได้ตั้ง
ไว้ 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

การเสนอเอกสารที่มีความ
เร่งด่วนมีความล่าช้า
เนื่องจากต้องเสนอหลาย
ขั้นตอน และกว่าจะถึง
เจ้าของเรื่องผู้รับผิดชอบ
โดยตรงต้องใช้เวลานาน   

1.ขาดความรวดเร็วในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากมี
ขั้นตอนการเสนอเอกสาร
หลายขั้นตอน ท าให้เกิด
ความล่าช้ากว่าเอกสารจะ
มาถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง 
2.การด าเนินการไม่ทันต่อ
กรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

1.มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทางไลน์ มีการ
โทรรายงาน  
2.ให้หัวหน้างาน
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้แยก
หนังสือเพ่ือกระจายในแต่ละ
กอง ส่วนหนังสือท่ีมีความ
เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบให้แจ้ง
ผู้รับผิดชอบพร้อมท า
เอกสารเสนอไปในคราว
เดียวกนั 
 
 
 

ส านักปลัด 

แบบ ปค.5 



 
 

ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 หน้า 43 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
2.กิจกรรมงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการวางแผนอย่าง
เป็นระบบในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่ง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า ถูกต้อง และทันกับ
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
2.ขาดความสนใจและมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ท าให้ยากแก่
การประเมินสถานการณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 
3.ลักษณะภูมิประเทศท่ี
มีทั้งที่ราบสูงและท่ีราบ
ลุ่ม ตลอดจนมีพ้ืนที่
กว้างขวาง ท าให้ยากแก่
การดูแลได้อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 

การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีการเพิ่มความ
รอบคอบในการตั้งทีมเพ่ือ
ช่วยกระจายข่าวสารผ่าน 
อปพร. 

1.ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
2.พ้ืนที่กว้างขวางยากแก่
การดูแลได้อย่างทั่วถึง 

1.การตั้งศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 
2.การตั้งทีมเพ่ือกระจาย
ข่าว แจ้งสถานการณ์ กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

ส านักปลัด 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
3. กิจกรรมงานงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการวางแผนการ
บริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ ในการจัดสรร ใช้
จ่ายงบประมาณ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิ 
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
ถูกต้อง และทันกับความ
เดือดร้อนของประชาชน
ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ มีความเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
คลาดเคลื่อนในการ
ปฏิบัติงาน 
2.มีการโอน 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตามความต้องการเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน 
3.งบประมาณมีอย่าง
จ ากัด ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
 
 
 
 
 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
2.การใช้งบประมาณ
ให้ประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไม่ครอบคลุมทุก
แผนงาน และไม่สามารถ
สนองความต้องการของ
ประชาชนได้ทุกพ้ืนที่
เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

มีการโอนจ่ายงบประมาณ
เพ่ือไปท าโครงการ หรือมี
การตั้งโครงการใหม่เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชน 

1.มีการใช้งบประมาณที่ได้
อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2.เมื่อจ าเป็นต้องมีการโอน
งบประมาณ หรือตั้งจ่าย
รายการใหม่ให้มีการบันทึก
ข้อมูลอย่างละเอียดเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการสืบค้น และ
น าไปใช้ต่อไป 

ส านักปลัด 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
4. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการวางแผนการ
ด าเนินงาน ใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิ 
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า 
ถูกต้อง ภายใต้กรอบ
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้มาขอรับสิทธิซ้ าซ้อน  
2. เมื่อมีการย้ายที่อยู่ไม่
มีการแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 
 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน 
2.เมื่อมีข่าวสาร
เปลี่ยนแปลงได้มีการ
แจ้งผ่านผู้น าชุมชน 
หมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนได้เข้าถึง
ข้อมูลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง
มีผู้มาขอรับสิทธิไม่ได้แจ้ง
การเปลี่ยน หรือย้ายที่อยู่
อาศัย ท าให้ต้องเสียเวลา
ในการประสานงานเพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง 

การจ่ายเงินซ้ าซ้อน 
เสียเวลาในการด าเนินการ 

1.ประชาสัมพันธ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆให้ผู้น า
ชุมชน และผู้มาติดต่อทราบ 
2.มีการโทรประสาน
ระหว่างหน่วยงานกรณีที่มี
การย้ายที่อยู่ หรือตาย โดย
แจ้งให้มีการปรับปรุงข้อมูล
ทั้งต้นทาง ปลายทางให้
ทราบข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกัน 

ส านักปลัด 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
5. กิจกรรมการเงินและงาน
การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การบริหารงาน
การเงินและงานพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
และเป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 

1.การผิดพลาดเนื่องจาก
การไม่รู้ระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.ภาระงานมากขึ้นไม่
สามารถติดตามข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง ทันเวลา 

มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
และมีภาระงานหลายอย่าง 
ตลอดจนยังมีการรับรู้
ข้อมูลกฏหมายที่
เปลี่ยนแปลงไปน้อย 

1.ใช้เวลานานในการ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
2.การด าเนินการยังไม่
ครอบคลุม และถูกต้อง 
ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

1.มีการส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบเข้าอบรมเพ่ือ
ทราบกฎหมาย ระเบียบที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่
อ่ืนเพื่อช่วยด าเนินการ 
ตลอดจนอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
เป็นระยะ และกรณีท่ีมี
ปัญหา สามารถปรึกษา และ
หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
6. กิจกรรมด้านบริหารและ
วิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การวางแผนทาง
การศึกษามีมาตรฐานตาม
แบบมาตรฐานการศึกษา 
นักเรียนมีคุณภาพ เป็น
เยาวชนที่ดี บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ 
 

1.ระเบียบ แผนงาน
การศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
2.จ านวนบุคลากรทาง
การศึกษายังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์เมื่อเทียบ
ระหว่างจ านวนเด็กกับ
ครูผู้ดูแลเด็ก  

มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
และมีภาระงานหลายอย่าง 
ตลอดจนยังมีเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบแผนการ
ศึกษาอยู่บ่อยครั้ง 

1.ไม่สามารถดูแลเด็กได้
อย่างทั่วถึง 
2.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
หนังสือสั่งการที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

1.มีการส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรมให้ความรู้ทางการ
ศึกษาเพ่ือจะได้น าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการและบรรลุ
วัตถุประสงค์ให้มากที่สุด 
2.มีการรายงานปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการ
จัดการศึกษา เพื่อน ามา
ปรับปรุง และแก้ไข พัฒนา
ให้ปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
7. กิจกรรมสาธารณสุข 
(โรคติดต่อ) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การป้องกันและ
บรรเทาโรคติดต่อ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหา และมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุด 
 

1.พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเมื่อ
มีน้ าขังเหมาะแก่การฟัก
ตัวของลูกน้ ายุงลาย 
2.ต าบลท่าอุแท มีพ้ืนที่
กว้างขวาง ยากแก่การ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง 

มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
พ้ืนที่มีความกว้างขวาง
ยากแก่การดูแลได้อย่าง
ทั่วถึง 

1.การเกิดโรคไข้เลือดออก  
2.การเกิดโรคติดต่อที่มา
พร้อมกับน้ า เช่น ฉี่หนู 

1.มีการประสานความ
ร่วมมือภายในชุมชน อสม. 
เพ่ือให้ความรู้ และการดูแล
สุขภาพ และสาธารณสุขที่ดี 
เพ่ีอลดปัญหาด้านสุขภาพ
ต่าง ๆ 
2.มีการแจกทรายอเบท 
และการฉีดพ่นหมอกควัน
ในช่วงที่มีการระบาดของ
ลูกน้ ายุงลาย หรือช่วงที่มีฝน
ตกน้ าขัง เสี่ยงต่อการเกิด
โรคดังกล่าว 
3.ปลูกฝังจิตส านึกให้รักษา
ความสะอาด และก าจัด
แหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ
เพ่ือสุขภาวะที่ดี 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
8. กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เป้าหมาย 

1.การแพร่ของยาเสพติด
ในชุมชน 
2.อันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

มีการประชาสัมพันธ์ 
โทษภัยของยาเสพติด
ตลอดจนมีการจัด
โครงการเพื่อส่งเสริม
ความรักความเข้าใจใน
ครอบครัวเพ่ือเป็น
เกราะป้องกันยาเสพ
ติด 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่ตระหนัก
ถึงปัญหา และพิษภัยของ
ยาเสพติดเท่าที่ควร 
ตลอดจนพื้นที่ ต.ท่าอุแท 
มีความกว้างขวาง ทั้งพ้ืนที่
เขาสลับการที่ราบ ท าให้
เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายของกลุ่มผู้ค้า
ยาเสพติด ต่าง ๆ 

1.ประชาชนไม่ตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติดเท่าท่ีควร 
2.ไม่สนใจในการแจ้ง
เบาะแส หรือข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติด 

1.มีการส่งเสริมความรัก
ความเข้าใจในครอบครัวเพ่ือ
เป็นเกราะป้องกันยาเสพติด 
2.โรงเรียนมีการให้ความรู้
แก่เด็กและเยาวชน เกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด 
3.มีการส่งเสริมการเล่นกีฬา
และนันทนาการเพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 
4.ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
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ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
9. กิจกรรมป้องกันและการ
จัดการขยะ  
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การป้องกันและการ
ก าจัดขยะเป็นไปอย่างถูก
วิธี การมีบริหารจัดการที่ดี 
สร้างสุขภาวะและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ต่อการ
ด ารงชีวิต ส่งผลให้สังคมน่า
อยู่ เป็นไปตามนโยบายรับ
บาลและเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

1.ไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
2.การทิ้งขยะเกลื่อน
กลาดไม่เป็นที่ 
3.ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างชัดเจน 
2.มีการประชาสัมพันธ์ 
การแยกขยะ การ
จัดการขยะ 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่ตระหนัก
ถึงปัญหา และผลที่จะ
ได้รับจากการทิ้งขยะ
เกลื่อนกลาด ไม่มีการแยก
ขยะก่อนทิ้ง และไม่มีการ
น าขยะที่ยังใช้การได้มารี
ไซเคิลเพ่ือใช้งานต่อ 

1.ไม่มีการแยกขยะ 
2.ก าจัดขยะไม่ถูกวิธี 
3.เกิดปัญหา และอันตราย
จากขยะตามมา 

1.มีการรณรงค์การแยกขยะ 
การทิ้งขยะให้เป็นที่  
2.ปลูกฝังจิตส านึกและ
แนวทางท่ีดีในการก าจัดขยะ
เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมให้
ดี เป็นสังคมท่ีน่าอยู่  

ส านักปลัด 
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แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1. กิจกรรมการด้านการจัดซื้อจัด
จ้างและงานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดการวางแผน การ
จัดหา การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการ
ควบคุมเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
2.ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท าให้
ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้
ความเข้าใจไม่ชัดเจน 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ
บางโครง 
การมีความสุ่มเสี่ยงต่อข้อ
กฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 

การจัดซื้อจัดจ้างได้มีการ
เพ่ิมความรอบคอบของ
เอกสารท าให้มีความ
ครบถ้วนได้ระดับหนึ่งแต่
การควบคุมยังไม่เพียงพอ
และไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 

1.เอกสารการเบิกจ่ายยัง
ไม่ครบถ้วน 
2.การรับ-การจ่ายพัสดุ
ต่าง ๆ 
3.พัสดุที่ใช้ยังไม่มีการ
จ าหน่าย 

1.ก าชับให้
หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุ
ให้ตรงกับความ
ต้องการมากที่สุด 
2.ให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนคุมให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบ
ได้ 

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ
พัสดุ 
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แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
2.กิจกรรมด้านงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ
ภาษี (ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย) 
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 
- เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้
มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การ
จัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

การจัดเกบ็ข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและการปรับปรุง
ข้อมูลต่าง ๆ 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.ปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง
ไม่เพียงพอเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินและยังต้อง
ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ 

ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านนี้โดยตรง เกี่ยวกับ
โปรแกรมแผนที่ภาษี 
การส ารวจ ภาคสนาม 
และการปรับปรุงข้อมูล
ต่าง ๆ 

1.ออกค าสั่ง
มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
2.จัดท าโครงการ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
เพ่ือจ้างบุคลากร
ภายนอก เพื่อให้
งานเสร็จตาม
ภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน
พัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
3.กิจกรรมด้านงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
ครบถ้วนและบรรลุตามเป้าหมาย
ตามประมาณการรายได้ที่ได้ตั้งไว้ 
2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ ด าเนินการเป็นไป
ตามกฏหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
3.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป
ตามนโยบาย และเป้าหมายที่
ก าหนด 
4. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มี
ความเป็นธรรม จัดเก็บอย่าง
ทั่วถึง 
 
 
 
 

1.มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระ
จ านวนมาก 
2.ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้
ความร่วมมือในการช าระ
ภาษ ี

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ช าระภาษี 
3.จัดท าหนังสือเร่งรัด
การช าระภาษี แจ้ง
ลูกหนี้ภาษีครบจ านวน
ราย 
4.จัดท าแผนที่ภาษี และ
น าข้อมูล มาใช้ในการ
จัดเก็บ 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง
ไม่เพียงพอเนื่องจากผู้รับ
การประเมินให้ยื่นแบบเสีย
ภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่นช าระ
ภาษีตามระยะเวลาที่
ก าหนดท าให้การจัดเก็บ
ภาษีไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและเป้าหมายที่
ก าหนด 

มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระ
จ านวนมาก 

1.จัดท าหนังสือ
เร่งรัดการช าระ
ภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษี
ให้ครบทุกราย 
2.ประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนในการ
ยื่นเสียภาษี เชน 
แผ่นพับ เสียงตาม
สายของหมู่บ้าน 
สถานีวิทยุและเว็ป
ไซด์ฯลฯ 
3.จัดให้บริการ
จัดเก็บนอกสถานที่ 

งาน
พัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
4.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นการรับเงินจ่ายเงินการ
จัดท าฎีกาเบิกจ่าย การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือให้สามารถด าเนินการด้าน
การเงินและบัญชีมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
- เพ่ือให้การเบิกจ่ายและการ
รายงานการเงินถูกต้องน่าเชื่อถือ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการรับ
เงิน เบิกจ่ายในระบบ  E-laas มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 

1.หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ให้ถูกต้อง 
2.หน่วยงานผู้วางฎีกา
ล่าช้าและเร่งด่วนท าให้
หน่วยงานคลังมีระยะเวลา
ในการตรวจสอบฎีกาน้อย 

1.มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบชัดเจน 
2.จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

1.สอบทานการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
สั่งการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
2.ตรวจสอบการรับเงินและ
น าฝากเงิน 
3.มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายในแต่ละ
รายการ 

1.การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
2.มีการเร่งรัดการ
เบิกจ่าย แต่เอกสารไม่
ครบ 

ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่
ละกองตรวจสอบ
เอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้อง
ก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 

งานการเงิน
และบัญชี 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนนิการหรือภารกิจอืน่ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน/วตัถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

กองช่าง 
1. กิจกรรม 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้งานควบคุมการ
ก่อสร้าง ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการข้อก าหนดตามสัญญา
จ้าง การก่อสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

1.บุคลากรไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานเนื่องจากงาน
ก่อสร้าง   มีมากจึงเป็น
เหตุให้การควบคุมงานไม่
ทั่วถึง เพราะในแต่ละ
โครงการจะต้องควบคุม
งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
ตลอดการท างานทั้งวัน จึง
ท าให้เกิดความเสี่ยงด้าน
งานก่อสร้างของโครงการ 
2.ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
แผนงานจึงท าไห้งานล่าช้า 
การก่อสร้างโครงสร้างและ
3.วัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้มาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง 
4.กฎหมาย  ระเบียบ  
หรือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

1.  จัดท าแผนจัดซื้อจัด
จ้างให้มีความเหมาะสม
กับระยะเวลา 
2.ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้าง
ให้ปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงาน 
3.จัดให้มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน 
และให้ได้รับการเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนการใช้
งานทุกครั้ง                                          
3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมและให้ความรู้
แก่คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 

1.เนื่องจากงานก่อสร้างมี
จ านวนหลายโครงการ  
บางครั้งไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนฯท าให้โครงการ
กระจุกอยู่ในระยะเวลา
เดียวกัน  เป็นเหตุให้การ
ควบคุมงานทั่วถึงตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง  อาจเกิดความ
เสียหายได้ 
2.ผู้รับจ้างด าเนินการไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด 
3. ระเบียบ กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
 
 

1. โครงการก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแผนฯ 
2.  ผู้รับจ้างด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามแผนฯ 
3. โครงการก่อสร้างมี
จ านวนมากบุคลากรมีไม่
เพียงพอแก่การควบคุม
งานอย่างใกล้ชิดตลอด
ระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน 
4. ระเบียบ กฎหมายมี
การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

1.ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนฯ 
2.ส่งเจ้าหน้าเข้ารับ
การอบรม 
3.ก าชับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
งาน 
ควบคุมการก่อสร้าง 
จะต้องตรวจสอบ
ผู้รับจ้างให้ปฏิบัติ
ตามแบบ 
มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ 

กองช่าง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
2. กิจกรรม 
งานออกแบบ ประมาณราคา 
 
วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การออกแบบ
ก่อสร้าง และการประมาณราคา 
เป็นไปตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส ให้
ประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
 

1.ไม่มีบุคลากรที่สามารถ
ออกแบบงานก่อสร้างตาม 
พรบ.วิศวกรฯ  
2.รายการวัสดุก่อสร้างที่
ใช้ในการประมาณราคา
ของพาณิชย์จังหวัดมีน้อย  
ท าให้การประมาณราคา
ต้องใช้ราคาสืบ  ซึ่งเป็น
การเสียเวลาและอาจไม่ได้
ราคาที่เป็นธรรม  อาจท า
ให้เกิดความเสียหายได้  
3.กฎหมาย ระเบียบ        
มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ต้องศึกษา
และให้ความรู้แก่เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรจากหน่วยงาน
อ่ืน 
2.ศึกษากฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือ      
สั่งการ  ให้ละเอียด
รอบคอบ 
3.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม 
 

1.เนื่องจากงานออกแบบ  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแท  ไม่มีบุคลกรที่สามารถ
รับรองแบบก่อสร้าง  ตาม 
พรบ.วิศวกรฯ  การขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นเพื่อรับรองแบบ
ก่อสร้าง เนื่องการบุคคลากร
จากหน่วยงานอื่นมีจ ากัด  
บางครั้งก็อาจไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์   
2.ด้านการประมาณราคาก็
ต้องใช้ราคาปัจจุบนั  แต่ราคา
พาณิชย์จงัหวัดมีรายการ
ก่อสร้างน้อย จึงต้องท าการ
สืบราคาในท้องที่ ซึ่งบางครั้ง
อาจไม่ได้ราคาที่เปน็ธรรม  
การปฏิบัติงานจงึมีความ
ยุ่งยากและต้องใช้เวลา  และ
ต้องศึกษา ระเบียบ ข้อบังคบั 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

1.ไม่มีบุคลากรที่
สามารถออกแบบงาน
ก่อสร้างตาม พรบ.
วิศวกรฯ  
2.รายการวัสดุก่อสร้างที่
ใช้ในการประมาณราคา
ของพาณิชย์จังหวัดมี
น้อย  ท าให้การ
ประมาณราคาต้องใช้
ราคาสืบ  ซึ่งเป็นการ
เสียเวลาและอาจไม่ได้
ราคาที่เป็นธรรม  อาจ
ท าให้เกิดความเสียหาย
ได้  
-กฎหมาย ระเบียบ  มี
การเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ต้องศึกษา
และให้ความรู้แก่เจ้าหน้า
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.ตั้งงบประมาณใน
การจ้างออกแบบ 
2.ศึกษากฎหมาย  
ระเบียบ  หนังสือ      
สั่งการ  ให้ละเอียด
รอบคอบ 
3.จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม 
 

กองช่าง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
3. กิจกรรม 
งานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า
สาธารณะ) 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้มีการด าเนินการด้าน
สาธารณะ โดยจัดให้มีไฟฟ้า
สาธารณะอย่างทั่วถึง ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. ต าบลท่าอุแทมีพ้ืนที่
รับผิดชอบกว้าง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้าน
ไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ จึงท า
ให้การปฏิบัติงานไม่
สมบูรณ์ และท่ัวถึง 
2.ไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

1.จัดท าแผนการ
บ ารุงรักษา  ให้
สอดคล้องกับปริมาณ
งานและบุคลากร 
2.ให้เจ้าหน้าที่
เตรียมพร้อม  ส าหรับ
การบริการงาน ด้าน
สาธารณูปโภคอย่าง
สม่ าเสมอ   
3.ขอความอนุเคราะห์
เครื่องจักรกลจาก
หน่วยงานอื่น 
 
 
 
 
 
 
 

1.ไม่ได้รับความอนุเคราะห์
เครื่องจักรจากหน่วยงานอ่ืน 
2.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้ามีไม่
เพียงพอ จึงท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ 
และท่ัวถึง 
2.ไม่มีเครื่องจักรกลที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าแผนการ
บ ารุงรักษา  ให้
สอดคล้องกับ
ปริมาณงานและ
บุคลากร 
2.จัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการ
ป้องกันอันตรายแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
3.เสนอแผนการ
จัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้า 
 

กองช่าง 
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แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

  
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
4.กิจกรรม 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้ประชาชนมี
สภาพแวดล้อม  และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี     

1.จ านวนเครื่องจักรกล
และบุคลากรมีไม่เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน  
2.เขตรับผิดชอบต าบล ท่า
อุแทมีพ้ืนที่กว้าง      ท า
ให้การการจัดเก็บขยะมูล
ฝอยไม่ทั่วถึง 
3.ประชาชนขาดความรู้ใน
การคัดแยกขยะ  
 
 
 

1.  จัดท าแผนการก าจัด
มูลฝอย 
2.ให้ความรู้แก่ประชาชน  
โดยการจัดอบรม  จัดท า
สื่อในการประชาสัมพันธ์  
เช่น ป้าย แผ่นพับ 
รณรงค์ให้ประชาชนคัด
แยกขยะ  เพ่ือลด
ปริมาณขยะในครัวเรือน 
 

1. การก าจัดมูลฝอยยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
เนื่องจากพ้ืนที่รับผิดชอบมี
บริเวณกว้าง  แต่มีบุคลากร
และเครื่องจักรกลในการ
จัดเก็บไม่เพียงพอแก่การ
ให้บริการประชาชน   
2.ประชาชนขาดความรู้ใน
การคัดแยกขยะและก าจัด
ขยะเองจากต้นทาง  เพ่ือลด
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนใน
ครัวเรือน 
 

1.จ านวนเครื่องจักรกล
และบุคลากรมีไม่
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน  
2.ประชาชนขาดความรู้
ในการคัดแยกขยะ  
 
 

1.  จัดท าแผนการ
ก าจัดมูลฝอย 
2.ให้ความรู้แก่
ประชาชน  โดยการ
จัดอบรม  จัดท าสื่อ
ในการ
ประชาสัมพันธ์  
เช่น ป้าย แผ่นพับ 
รณรงค์ให้
ประชาชนคัดแยก
ขยะ  เพ่ือลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

 
ลงชื่อ  

 
                                      (นายธเนศร์  ศรีรุ่งเรือง) 

                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
                                          วันที่       เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลทา่อุแท 

ที ่473 / ๒๕๖2 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปีงบประมาณ 2562 
--------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจแห่งตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด และให้รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณนั้น  
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ดังต่อไปนี้    

๑. นายส าราญ มุกน้อย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิรานันท์  ทองหวั่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               กรรมการ 
3. นายอุดมพงษ์  รื่นพานิชย์  หัวหน้าส านักปลัด                                 กรรมการ          

  4. นางสาววรรณิดา  เกลี้ยงข า ผู้อ านวยการกองคลัง                     กรรมการ 
  5. นางสาวกุสุมา  รอดประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            กรรมการและ  
                                                                                                                          เลขานุการ 
โดยมีหน้าที่ดังนี้ 

1. อ านวยการในการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
2. ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
3. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และพิจารณาสรุปผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. ประสานงานการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าอุแท 
5. จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) 

    ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เพ่ือพิจารณาลงนามและ
จัดส่งให้นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

/การจัดท ารายงาน ... 
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  การจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอุแท ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้ 
    1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ ) (แบบ ปค.1) เป็น
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 
   2. รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
    3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
     4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) เป็น
แบบรายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
   5. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด ส านัก/กอง จัดส่งรายงาน ตามก าหนดโดยเคร่งครัด 
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ทราบโดยเร่งด่วน 
   6. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ด าเนินประสานการด าเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ ส านัก/กอง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  23  เดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖2 

                                                                    

                                                                        (ลงชื่อ) 

               (นายธเนศร์    ศรีรุ่งเรือง) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 

 
 
 

 
 

 

 

 


