
 

 

 

 

 

 



 

แบบ  ปค.๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

ส านักปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ตามโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการตามแผนกรอบ
อัตราก าลงัสามป(ี๒๕๖๑-๒๕๖๓) และค าสั่ง อบต. 
ตาอ็องเรื่อง  การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง(ภายใน
ส านักปลัด) ลงวันที่ ๑๓พฤษภาคม ๒๕๖๒ แบ่งงานออกเปน็ 
๖ งาน ดังนี้ 
 

(๑) งานบริหารงานท่ัวไปเป็นกิจกรรมที่อยู่ในภารกจิ
เกี่ยวกับงานเชิงรับนโยบายของผู้บริหารหรือผู้ก ากบัดูแลเพือ่
น าไปปรบัใช้ในการท างานหรอืจัดท าเอกสารเกี่ยวกบับันทกึ
งานรายงานการประชุม งานสารบรรณ งานบรหิารงานบุคล 
หรือข้อสั่งการของผูบ้รหิารเพื่อน าไปประสานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของราชการใด 
 

(๒) งานนโยบายและแผน เป็นกิจกรรมจัดท าแผนพฒันา
ท้องถ่ินในการรับฟังปญัหาความต้องการของประชาชนเพื่อ
น ามาท าแผนพฒันาท้องถ่ินพัฒนาต าบลตามความจ าเป็น
เร่งด่วน เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณประจ าปพีร้อม
ทั้งติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเป็นประจ าทุกปีตามห้วง
ระยะเวลาทีร่ะเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 

(๓) งานกฎหมายและคดีเป็นงานต้องใช้ความรู้ทาง
กฎหมายตามภารกจิและอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดต้ัง
และภารกจิถ่ายโอน และหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการ
ปกครอง และข้อบญัญัติต่างๆ ที่ใช้บังคับในเขตท้องถ่ิน และ
การรบัเรื่องร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียน/
ร้องทกุข์และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดบรกิารสาธารณะ 
การดูแลทีส่าธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของท้องถ่ินที่
อาจกระทบสิทธิต่อคนบุคคลภายนอกงานนิติกรรมสญัญา 
การออกข้อบังคับหรือข้อบญัญัติในการบังคับใช้ในท้องถ่ิน
ตามอ านาจหน้าที ่

ส านักปลัดได้ วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามภารกิจโครงสร้างกรอบแผนอัตราก าลังสาม
ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓) ตามภารกิจงานประจ า  
ในภารกิจ ๖ ภารกิจ คือ  
(๑) งานบริหารทั่วไป   
(๒) งานโยบายและแผน  
(๓) งานกฎหมายและคดี   
(๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕) งานสง่เสรมิการเกษตร 
(๖) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน
พบว่า มีกิจกรรมทีจ่ะต้องบรหิารความเสี่ยง  คือ 
๑ งานนโยบายและแผนโดยเฉพาะกิจกรรมด้านการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรมการประชาคมหมู่บ้านและ แผนงานโครงการ 
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณ และมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาระเบียบ
ให้ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ 
 

 ๒.งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เนื่องจาก อบต. ตาอ็อง  มีพื้นที่กว้าง และห่างไกลจาก
ที่ตั้งส านักงาน ท าให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนใน
กรณีเกิดเหตุไม่ทันท่วงที มีการประสานกับองค์กร
ปกครองท้องถ่ินข้างเคียงออกร่วมในกรณีที่สถานที่เกิด
เหตุอยู่ติดกับพื้นที่นั้นๆกรณีเกิดอัคคีภัย ส่วนงาน



 

(๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นภารกิจใน
การให้ความช่วยประชาชนในเขตพื้นที่ในกรณีเกิดสา
ธารณภัยข้ึน เพื่อยับยั้งหรือบรรเทาความเดือดร้อน
หรือเสียหายใหก้ับประชาชนในชีวิตและทรัพยส์ิน 
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการปอ้งกันการเกิดสา
ธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนโดยใช้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในรูปแบบของอาสาสมัคร อปพร.และการเร่งให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ 
 

(๕)งานส่งเสริมการเกษตร    พื้นที่ต าบลตาอ็องส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการปลูกข้าวเป็น
อาชีพหลักและการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนงาน
ด้านการเกษตร ตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บรกิารและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล ตาม 
พรบ.กระจายอ านาจอ านาจฯ ที่กรมวิชาการเกษตรได้
ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งจะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านเกษตรเพื่อแนะน าชาวบ้าน
สามารถไปปรบัใช้ในชีวิตประจ าวันในการประกอบอาชีพ 

 

(๖) งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ต าบลตาออ็งมกีารขยายตัวเพิม่มากข้ึน อบต. ได้รบั
การถ่ายโอนภารกจิเพิ่ม ในปัจจุบันมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เกี่ยวกับการประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่
ประชาชนมีการประกอบกจิการที่กระทบสิทธิ เกี่ยวกบัเหตุ
ร าคาญ และภารกจิการควบคุมโรคติดต่อ ตามอ านาจหน้าที ่
พรบ.สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล ซึ่งมโีรค
ระบาดโดยเฉพาะไข้เลือดออกยงัมีการแพรร่ะบาดอยู่ ซึ่งต้อง
มีบุคลากรทีม่ีความรู้มาท าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข
โดยตรง ตามอ านาจหน้าที่ต้องบริหารจัดการตาม
พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และต้องใช้หลกั
นิติธรรมในการป้องกันการกระทบสทิธิของประชาชนและ
ต้องมีการออกข้อบัญญัติเพื่อบังคับใช้ในท้องถ่ินของตน 
 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
(๑) งานบริหารท่ัวไป 
มีค าสั่งแบง่งานให้เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่
ดังกล่าวไว้ค่อนข้างกว้างซึ่งประกอบไปด้วยงานธุรการสาร
บรรณกลางขององค์กร การรบั-ส่งหนังสือ ที่สง่มาทกุเรื่อง
ต้องมีการแยกล าดับความเรง่ด่วนในการสั่งการ อาจมีความ
ล่าช้าสืบเนื่องจากหนังสือมจี านวนมากต้องเสนอผูบ้รหิาร
ทราบก่อนทีจ่ะแจง้หน่วยงานหรอืบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องน าไป

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ให้มีการประสานผู้น าชุมชน
หรือ อปพร, อสม.ในการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนรถกู้ชีพ
จะไปถึงบ้านผู้ป่วย และผู้บริหารใด้มีนโยบายปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมภายในต าบลให้สามารถสัญจรได้
สะดวกขึ้นน าระบบแจ้งเหตุด่วนระบบ ๑๖๖๙ 
 

๓.กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร  ยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากขาด
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง จึงยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มความรู้ด้านการเกษตรได้
เท่าที่ควร ยังต้องอาศัยบุคลากรจากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงการเกษตรฯเป็นผู้ให้ค าแนะน าอยู่ระหว่างสรร
หาต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร ที่ยังว่างดังกล่าว 
 

๔. กิจกรรมงานด้านกฎหมายและคดีมีการให้ความรู้
และส่งอบรมเจ้าหน้าที่ให้เช่ียวชาญด้านกฎหมายที่ต้อง
ปฏิบัติในหน้าที่ตนเอง ในบางเรื่องจักต้องวินิจฉัยท า
ความเห็นตามข้อกฎหมายก่อนเสนอผู้บริหารออกค าสั่ง 
เพื่อป้องกันการท้วงติงจากองค์กรภายนอกหรือหน่วย
ตรวจสอบการท างาน ซึ่งในปัจจุบันมีต าแหน่ง 
นิติกรคอยเป็นที่ปรึกษาในข้อกฎหมาย และให้ความรู้
และให้ความเห็นทางกฎหมายเสนอผู้บริหารลงนาม 
 

๕. งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์
อบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การขออนุญาต
ต่างๆที่ เป็นกิจการที่ เกี่ยวกับเหตุร าคาญ ยัง มีการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวเหตุร าคาญด้านกลิ่นที่สงผลต่อ
ชุมชน ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข
โดยตรง ซึ่งต้องมีบุคคลากรที่มีความรู้ด้านน้ีโดยตรง  
 

ข้อสรุป  
ส านักปลัดมีกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน, ด้าน
บริหารงานทั่วไป , ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย , ด้านส่งเสริมการเกษตร , ด้านกฎหมายและ
คดีงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการวางระบบ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 



 

ปฏิบัติอาจเกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ การบรหิารงาน
บุคคลซึ่งตอ้งมกีารสรรหาต าแหน่งตามกรอบแผนอัตราก าลงั 
๓ ปีเพื่อให้ได้คนมาท างานขับเคลื่อนนโยบายผูบ้รหิารแต่ใน
บางต าแหนง่มีความขาดแคลนท าให้ยากแก้การสรรหาคนมา
ท างาน 
 

(๒) งานนโยบายและแผน 
“การจัดท าประชาคม”ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาเข้า
ร่วมประชุมในช่วงเวลากลางวันเพราะจะต้องออกไปประกอบ
อาชีพรับจ้าง และมีประชากรบางส่วนท าอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น การท านา  เลี้ยงสัตว์ หลังจากเสร็จภารกิจแล้วจะเป็น
เวลาพักผ่อน  ท าให้ยากในการประสานความร่วมมือที่จะให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมที่มีจ านวนมาก   ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงของ “กิจกรรมการจัดท าประชาคม”ประชาชน
บางกลุ่มยังขาดความเข้าใจในการเสนอปัญหาในการแก้ความ
ต้องการของตนเองที่แท้จริง 
 

(๓) งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ
หน้าที่  การจัดบริการสาธารณที่ อาจกระทบสิท ธ์ิต่อ
บุคคลภายนอกโดยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะต้องระมัดระวังในการ
จัดท าโครงการว่ามีผลกระทบความเดือดร้อนประชาชน
หรือไม่ และสัญญาที่ท ากับเอกชนในการจัดท าบริการสา
ธารณจะต้องมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อลดช่องโหว่ทาง
กฎหมาย และการบังคับใช้ข้อกฎหมายท้องถ่ินที่ให้ประชาขน
ปฏิบัติตาม จะต้องอยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้ ป้องกันการใช้
สิทธิของประชาชนไปละเมิดสิท ธ์ิของผู้อื่ น เนื่องจาก
ประชาชนบางรายยังมีการประกอบกิจการหรือสร้างสิ่งปลูก
สร้างไปกระทบสิทธ์ิผู้อื่นโดยไม่ได้มาขออนุญาตตามกฎหมาย
ท้องถ่ิน และปัญหาการเข้าไปบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของ
ราษฎรบางกลุ่ม ถ้าหากไม่ด าเนินการบังคับใช้อย่างเข้มงวด
อาจเป็นเหตุถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นนิติบุคลมีอ านาจการ
บริหารจัดการตนเอง เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ 
 

(๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปัญหาวาตภัยและอัคคีภัย เป็นสาธารณภัยส าคัญในพื้นที่ 
เพราะพื้นที่ต าบลตาอ็องเป็นพื้นที่มีความเสีย่งส าหรับการเกดิ
ลมพายุที่ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 
โดยเฉพาะในช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม-กันยายนของทุก
ปีและปัญหาอัคคีภัยในเดือนเมษายนที่มีสภาพอากาศแห้ง
แล้ง ซึ่งพื้นที่ต าบลตาอ็องนั้นมีพื้นที่กว้าง หมู่บ้านอยู่ห่างไกล
กันประกอบกับถนนยังเป็นถนนดินบางส่วนโดยเฉพาะ

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจส านักปลัด ได้
วิเคราะหป์ระเมินระบบการควบคุมภายในตามภารกิจ
โครงสร้างกรอบแผนอัตราก าลังและทีป่รากฏในค าสัง่
แบ่งงาน ตามภารกจิงานประจ า  ในภารกิจ ๖ ภารกิจ 
คือ (๑) งานบรหิารทั่วไป  (๒) งานโยบายและแผน (๓) 
งานกฎหมายและคดี  (๔) งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (๕) งานส่งเสริมการเกษตร(๖) งาน
สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  ผลการประเมินซึ่งภารกจิ
ทั้ง ๖ ด้านยังมีบางภารกิจที่มีความเสี่ยงอยู่แต่มีการวาง
ระบบการท างานเพื่อควบคุมภายในที่อาจมีความเสี่ยง 
โดยการติดตามเป็นระยะๆ ตามแบบ ปค.๕ เป็น
กิจกรรมที่มีการควบคุมภายในเพียงพอแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นหลักของต าบลมีคอนกรีตหรือลาด
ยางยังไม่ทั่วถึง จึงท าให้การช่วยเหลือระงับอัคคีภัยหรืองานกู้
ชีพกู้ภัยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยรถยนต์ไปถึงที่เกิดเหตุล่าช้า 
ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ 
 

(๕)งานส่งเสริมการเกษตร สภาพพื้นที่ต าบลตาอ็อง เป็นที่
ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การท าการเกษตร ซึ่ง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก มกีารใช้
สารเคมี ในแปลงนาส่วนใหญ่และปัญหาวัชพืช ศัตรูพืช หรือ
โรคพืชก่อใหเ้ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในปัจุบันมีการถ่ายโอน
ภารกิจบางอย่างจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรให้กับท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทุกต าบล
รับผิดชอบแผนพัฒนาการเกษตร แต่ยังขาดบุคลากรทีม่ี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวในการให้ความรู้ประชาชนยังคงต้อง
พึ่งพากับเกษตรต าบลในการให้ความรู้ประชาชน 

 

(๖) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจบุันชุมชนเกิดการขยายตัว ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวกบัการปศุสัตว์ที่กอ่ให้เกิดเหตุร าคาญด้านกลิ่น 
นอกจากนีร้ัฐบาลยังมีนโยบายการก าจัดขยะให้ถูกสุขลกัษณะ
และลดปรมิาณขยะที่เพิม่ขึ้นในพื้นที่ยังมีการแอบทิง้ขยะใน
ป่าสาธารณะและข้างทาง อาจก่อให้เกิดเช้ือโรค ประกอบกบั
พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๐ให้ทอ้งถ่ินมหีน้าที่เก็บขนขยะมลูฝอยต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบันทางอบต.ยังไม่มีที่ก ากัดขยะและบุคลากรทางด้าน
สาธารณสุข และการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ยงัมี
อยู่ ถือว่ามีความเสี่ยงอยู ่
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๑) งานบริหารท่ัวไป ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
มีการน าเอาแอพลิเคช่ันไลน์ ในงานธุรการ การรบั - ส่ง 
หนังสือได้รับทราบก่อนเพื่อรับทราบข้อมูลในการน าไปปฏิบตัิ
ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการสรรหาบุคลากรได้ยึดตามระเบียบ
งานบุคคลในการสรรหาและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง และขอใช้บญัชีกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน 
 
 

(๒)งานนโยบายและแผนก าหนดกิจกรรมควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มีการประกาศสัดส่วนของประชาคมหมู่บ้าน ตามแนวทาง
ของกระทรวงมหาดไทย ที่ผู้มาร่วมประชุมประชาคมท าแผน
ไม่น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้มีการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์และให้
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมประชุมประชาคมท้องถ่ิน เพื่อ
จัดท าแผนในการพัฒนาท้องถ่ินตนเองสร้างการรับรู้ ท าความ
เข้าใจ และช้ีให้เห็นความส าคัญของการปกครองท้องถ่ินตาม
หลักการกระจายอ านาจและถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

(๓) งานกฎหมายและคดี ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
มีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินมาบังคับใช้พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม มี
มาตรการบังคับหรือไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความเข้าใจ 
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในกรณีที่การ
อนุญาตหรือท าโครงการที่มีการจัดบริการสาธารณะที่อาจ
กระทบสิทธ์ิประชาชนมีการจัดอบรมให้ความรู้พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ และ การจัดท าแผนการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

(๔)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดกิจกรรม
ควบคุมมีการฝึกซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจ าทุกปีให้ความรูก้ับ อปพร.ในการพึง่พาตนเองหรือ
เตือนภัยในชุมชนและการเฝ้าระวังจุดเตือนภัยในชุมชนและมี
การตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์โดย
อาศัยชุมชนเป็นฐานมีการจัดท าแผนปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และจัดเจ้าหน้าทีเ่ข้าเวรรับแจง้เหตุ ๒๔ ช่ังโมง 
และน าระบบแจ้งเหตุด่วนระบบ ๑๖๖๙ 

 

( ๕ ) งานส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมควบคุม 
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรสร้างองค์ความรู้
ให้กับชุมชนโดยการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน
และหน่วยราชการจากเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอ เป็นต้น 
โดยต้องขอความร่วมมือจากเกษตรประจ าต าบลในส่งเสริม
ความรู้ด้านการเกษตร 
 

(๖) งานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมควบคุม 
มีการรณรงค์ให้ความรู้การก าจัดและการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนโดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล มาให้ความรู้กับประชาชน และการด าเนินงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
การออกข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้น าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอรเ์น็ต 
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์การและปรบัปรุงวิทยสุื่อสาร ค าสั่ง
มอบหมายงาน   การติดต่อประสานงานทัง้ภายในและ
ภายนอก เป็นเครือ่งมอืช่วยในการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
๑)  ค าสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

    ๒) แจ้งเป็นหนังสือ โทรศัพท์ประสานงานติดต่อ 
๓) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เป็นระยะๆ 
๔) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์ทางเวปไชต์
อบต.เฟสบุ๊คไลน์ เป็นต้น 
 

๕. การตดิตามและประเมินผล 
๕.๑ ใช้การติดตามและประเมินผลแผนในการติดตาม โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าส านักปลัด 
๕.๒ ใช้แบบประเมินโดยการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะใน
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานอย่างสม่ าเสมอ โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและหัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

 ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 

กองคลัง   

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
      1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบั ง คับบัญชา  อ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
       1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน 
      1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

 

 

1.1 บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ผู้อ านวยการกองคลัง มทีัศนคติที่ดีและสนับสนุน
การปฏิบัตหิน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  มีการติดตามการ
ปฏิบัตงิานทีม่อบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัตงิานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบทีเ่หมาะสม ประกอบด้วย 
5 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานการเงินและบญัชี  
การพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผูบ้ังคับบญัชา 

1.4 มีการสง่เสรมิให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กบับุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจง้ใหบุ้คลากร
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

1.5.2 มีการสง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกคนพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัตงิานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน 
 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

 ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะ
สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

     2.2 การระบุความเสี่ยงที่มผีลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
ก าหนดวิธีการจัดท าความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 

 

2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกระดบั
ของหน่วยงานมสี่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทัง้จากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถ่ีที่จะเกิดข้ึนหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวกองคลงั มีจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัยดังนี ้
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้  
จุดอ่อน/ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจัจัยภายนอก 
     -  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562  ประกาศใช้ใหม่ มีความยุ่งยาก ซับซอ้น 
จุดอ่อน/ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจัจัยภายใน 
    -บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
จุดอ่อน/ความเสี่ยงทีเ่กิดจากปจัจัยภายนอก 
     -ครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ในสถานที่หลายแห่ง 
     -ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก 
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน-บุคลากร
ขาดความช านาญงาน มีเจ้าหน้าที่น้อย ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานมีเพิ่มมากข้ึน ท าให้การด าเนินงานด้าน
พัสดุไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทจุริต 
เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงทีส่่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

      2.4 การระบุและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ค ว บ คุ ม เ พื่ อ ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ใ นก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
     3.3 การจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ีที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

2.4 มีการก าหนดการควบคุมความเสี่ยงนั้น ให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ  
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3.2 จัดท าแผนที่ภาษีฯ และน าข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มา
ใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชุมเพื่อ ช้ีแจงให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง 
 
3.3.1 กองคลั ง  มีการก าหนดหน้าที่ และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมี
การแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ทราบโดยทั่วกัน 
งานพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ 
3.3.2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
3.3.3  จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษีครบจ านวน
ทุกราย  
3.3.3  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้น าชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
3.3.4  จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
3.3.5  การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินต้ังแต่ 5,000 บาท ข้ึน
ไปลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 

 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

      4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

     4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกบัสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรบัผิดชอบที่มีต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มกีารปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

     4.3 การสื่อสารกบับุคคลภายนอกเกี่ยวกบั
เรื่องที่มผีลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

 

 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

     5.1 การระบุ การพฒันา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 

3.3.6 ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุสิ้นปี 
3.3.7 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 
 
 
 

4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เพียงพอ 
เหมาะสมเช่ือถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 

 

4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้  

 

4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะน า  แล ะก า ร ใ ช้ ร ะบบส ารสน เทศ ในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทั นต่อ
เหตุการณ์ 

4.3.2 มีการจัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้ง
ลูกหนี้ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย 

4.3.3 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้น าชุมชนเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 

5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 

     5.2 การประเมินผลและสือ่สารข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา
ต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากบัดูแล เพื่อให้
ผู้รบัผิดชอบสามารถสัง่การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

5.2.2 มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

สรุปผลการประเมินโดยรวม :- 

กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก 
งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้  
     -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 ประกาศใช้ใหม่ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
    -บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -ครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ในสถานที่หลายแห่ง 
     -ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก 
     -บุคลากรขาดความช านาญงาน และมีจ านวนน้อย 
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ เป็นไปตาม
ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่
ก าหนด 
 

 

 



 

  

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

กองช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
๑.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
       อุปกรณ์ที่ใช้ในการซอ่มแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบรูณ์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐาน
ของการไฟฟ้า อีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอและขาดการ
ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญ 
     เจ้าหน้าที่ขาดยานพาหนะส าหรับการออก
ปฏิบัติงาน ท าใหเ้กิดความล่าช้ากบังาน 
๑.๒ กิจกรรมการรับ-ส่งหนงัสอืและเอกสารทางราชการ 
      เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานในด้านงานสารบรรณ
ของกองช่าง ท าให้เกิดความล่าช้าในการในการ
ปฏิบัติงาน 
๑.๓ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
      เป็นความเสี่ยงในภารกจิงานก่อสร้าง ถือเป็นความ
เสี่ยงในระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ต้องมีการควบคุมทุกครัง้
ที่มีการเข้าด าเนินการ พบจุดอ่อนในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
- การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายส าหรับซือ้มีจ ากัด
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่
เพียงพอตอ่ความต้องการหรือไมส่ามารถจัดซื้ออปุกรณ์
ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวข้ึน 
ซึ่งจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึง่ รวมทัง้
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

 
 
ผลการประเมินพบว่า  กองช่างมีภารกิจโครงสร้างและ
ค าสั่งแบ่งงาน  ดังนี้ ๑.งานก่อสร้าง ๒.งานออกแบบ
และควบคุมงาน ๓.งานสถานีสูบน้ า ๔.งานไฟฟ้า
สาธารณะพบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน คือ 
 ๑.งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มีความเสี่ยง คือ.
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบรูณ์และมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้
มาตรฐานของการไฟฟ้ารวมทั้งขาดยานพาหนะส าหรบั
การออกปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้า 
 ๒. งานธุรการกองช่าง งานสารบรรณ รบั-ส่งหนังสือ
และเอกสารทางราชการ ล่าช้าเนื่องจากไม่มเีจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ งานด้านน้ีโดยตรง 
 ๓.งานควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่มกีารด าเนินการ
พร้อมกันท าใหก้ารควบคุมงานเป็นไปไม่ทั่วถึง 
 
 
   
ผลการประเมินโดยรวม 
ผลการประเมินโดยรวมกองชา่ง 
ได้ประเมินวิเคราะห์ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พบความเสี่ยง ๓ งาน คือ  
๑.งานด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสารธารณะ  
๒.งานด้านธุรการ สารบรรณ รับ สง่ หนังสือและ
เอกสารทางราชการ  
๓.งานด้านการควบคุมการกอ่สร้าง 
 



 

 ๒.๒ กิจกรรมการรบั-ส่งหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ 
- ผู้รบัผิดชอบขาดความตระหนกัในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ไม่ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนความเร็วของหนงัสอืที่ได้รบัแล้วสง่ผลใหง้าน
ภารกิจทางราชการล่าช้าการเกบ็รักษาหนังสือไม่เป็น
ระเบียบจนอาจเกิดการพลัดหลงหรือสูญหาย 
๒.๓ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
- กองช่างยงัขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางวิศวกรรม อีก
ทั้งโครงการประจ าปีมีปริมาณมาก ส่งผลให้การควบคุม
งานเกิดความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่ยาวข้ึน 
- จัดหายานพาหนะไว้ส าหรับออกปฏิบัติงาน เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของประชาชน 
๓.๒ กิจกรรมการรบั-ส่งหนังสือและเอกสารทางราชการ 
    - กองช่างจ าเป็นต้องจัดหาเจ้าหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบ
งานด้านสารบรรณโดยตรงเพือ่ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย
ที่สุด 
 ๓.๓ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
- กองช่างจัดประชุมช้ีแจ้งและก าชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
ค าสั่ง ศึกษาหาความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
กองช่าง มีระบบสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบอินเตอรเ์น็ต โทรศัพท์ มาช่วย
เสริมการปฏิบัตงิานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพตลอดจนมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การด าเนินการ มีการอบรม ส าหรบังานที่ตอ้งใช้ระบบ
โปรแกรมในการปฏิบัตงิาน  
   มีค าสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรบัผิดชอบที่ชัดเจนของ
กองช่างและติดต่อประสานงานกับทุกส่วนราชการ ทัง้
ในองค์กรและนอกองค์การ เป็นลายลักษณ์ เพื่อเป็น

 



 

หลักฐานการท างานและเสนอผูบ้รหิารให้ทราบตาม
ข้ันตอนการปฏิบัตงิาน 
๕. การติดตามและประเมินผล 
กองช่าง มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนือ่งและ
สม่ าเสมอ มกีารประชุมเจ้าหน้าที่ในกองช่างเพื่อหา
แนวทางและวิธีการแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึนในการปฏิบัติ
เบื้องต้นก่อน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง เพือ่
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที แล้วน าเสนอรายงาน
ให้ผู้บงัคับบัญชาทราบ เพื่อให้ถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้ 
1.1.1 บุคลากรได้รับมอบหมายงานการพัสดุ อาจท า
ให้การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดด้าน
เอกสาร 
1.1.2 ภายในกองการศึกษาฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
ไม่มีบุคลากรด้านการเงินและบัญชี และ ไม่มีบุคลากร
ด้านพัสดุบุคลากรด้านการคลัง  ไม่มีบุคลากรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ ไม่มีบุคลากรด้านศึกษานิเทศก์  
ไม่มีบุคลากรด้านโภชนาการ 
1.1.3 บุคลากรไม่มีความรู้ ไม่ได้จบสายงานตามที่
ได้รับมอบหมาย เพิ่ม เช่น การพัสดุ   บุคลากรในกอง
การศึกษาฯ   จึงขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
พัสดุ   
2. การประเมินความเสี่ยง 
พบความเสี่ยง ดังน้ี 
3.1ได้รับมอบหมายงานพัสดุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษาไม่มีสายงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
พัสดุโดยตรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
นี ้
3. กิจกรรมการควบคุม 
1. ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารบัการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
2. บรรจุบุคลากรให้มจี านวนเหมาะสมตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
3. มอบหมายงานโดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็นส าคัญ ตามคุณวุฒิเฉพาะส าหรบั
เจ้าหน้าที่แต่ละสายงาน 
 

ผลการประเมิน 
-กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและ
การปฏิบัตงิานออกเป็น ๒ งานคือ 
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  จากการ วิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อนใน
ภารกิจงานด้านบริหารการศึกษา คือ  บุคลากรไม่ได้จบสาย
งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มนอกเหนือจากงานประจ า เช่น 
งานพัสดุ    ซึ่งงานที่เพิ่มมาดังกล่าวนี้จ าเป็นต้องใช้ความรู้ 
และคุณวุฒิเฉพาะ ตรงตามสายงาน และความช านาญงาน
เฉพาะต าแหน่ง จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ  งานการพัสดุ   จึงเป็นจุดอ่อนด้าน
ประสิทธิภาพของบุคคล   ส่งผลให้ภารกิจงานประจ า   ไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมในงานที่ได้รบัมอบหมาย
จ านวน 1 ครั้งต่อปี แต่ก็ถือว่ายังไม่พอจ าเป็นต้องไปอบรม
เพิ่มอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อป ี

- การมอบหมายงานยงัไม่เป็นไปตามความถนัดและความ
เหมาะสมตามคุณวุฒิเฉพาะส าหรับเจ้าหน้าที่ตามสายงาน
ของตนเช่น  งานพัสดุ   เพราะเป็นสายงานเฉพาะ 

 
 

 



 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 น าระบบ อินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการได้ แต่เรื่อง การ
พัสดุ  เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องในงานพัสดุ  ซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอยีดมาก 
และต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลานาน ท าให้ท า
เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ถูกระเบียบ เกิดความล่าช้าไม่มี
ประสิทธิภาพ 
5. การติดตามและประเมินผล 
5.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อหัวหน้า
กองการศึกษาฯ น ารายงานในที่ประชุม อบต.เป็น
ประจ าทุกเดือน รวมทั้งจัดรายงานผลความคืบหน้าการ
จัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ  เสนอ
นายก อบต.ตาอ็อง รายงานการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของกองการศึกษาฯให้คณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุมภายใน  
อบต.ตาอ็อง เพื่อให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการตาม
ระเบียบฯต่อไป 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
2. การประเมินความเสี่ยง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดลอ้มภายใน” ดังนี ้
ด้านบุคลากร 
(1) ไม่มีหัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็ ไม่มีศึกษานิเทศกท์ี่
จะควบคุมดูแลบุคลากรในศูนย์ 
(2) อัตราครูไมเ่พียงพอกับจ านวนเด็กเลก็   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การจัดการศึกษาและงานศูนย์พฒันาเดก็เล็กมีความเสี่ยง
จึงต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน
ระดับกองงานยอ่ยต่อไป 

-ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตรา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จากกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 
-ประชุมพจิารณาเพือ่เพิม่อัตราก าลงั ผู้ดูแลเด็ก ในกรอบ
อัตราก าลงัของหน่วยงาน 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อแบง่
ความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ชัดเจน 
3.2 ส่งครผูู้ดูแลเดก็เข้ารบัการอบรม เพือ่เพิม่ความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน 
3.3 สนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาอาคารสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็ก 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงาน การ
สื่อสาร การติดต่อ การสบืค้นข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
หนังสือสัง่การ  
4.2 ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ แอปพลเิคช่ัน
ไลน์ 
4.3 จัดอบรมให้ความรู้ในหน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายเพิม่ 
4.4 ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตามศักยภาพ ตามบริบทของชุมชน 
5. การติดตามและประเมินผล 
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพือ่ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ประเมินสถานศึกษาของกรมสง่เสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน รายงานผลการประเมินให้นายก อบต.ตาอ็อง
ทราบ ทุกภาคเรียน เพื่อรวบรวมปญัหา น าเข้าทีป่ระชุม
แผนด าเนินการพัฒนา ขององค์การบรหิารส่วนต าบล
ตาอ็องต่อไป 
5.2 ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้
ความชัดเจน  ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมลูนักเรียน เป็น
รายภาคเรียน  เพื่อรายงานผูบ้ังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม่ ๆอยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน 
และผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯต้องติดตาม ก ากับ
ดูแล 

 

- ยังขาดแคลนบุคลากรด้านสายงานสอน  สายงานพสัดุ
บัญชีการคลัง 

- กองการศึกษาฯ มีการจัดอบรมปีละ 1 ครั้ง ในเนื้อหา
และหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายแต่ก็ยงัไม่ครอบคลมุเนื้อหา
ทั้งหมด 
- มีช่องทางประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมได้แก่ fackbook line  
 
- รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยาง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดพิฦกทักษิณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแสงทรัพย์-แสงตะวัน ให้ผู้บริหารทราบทุกปี
การศึกษา สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดท าแผนผังการมอบหมายงานในหน้าที่อย่างชัดเจนมี
รูปภาพผู้รับผิดชอบก ากับงานในแต่ละด้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2. 2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1   เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน

เนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษาไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการกีฬานันทนาการ ด้านการพสัดุ  
ด้านการบญัชี ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัตงิานล้าช้า 

2.2 แผนงานโครงการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม บางโครงการผู้ตรวจจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ตีความว่า ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
และเป็นการไมป่ระหยัด  ไม่มีระเบียบรองรับว่าใหเ้บิก
ได ้

2.3 บุคลการไม่เข้าใจ ขาดประสบการณ์ ไม่ได้
ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3. 3. กิจกรรมการควบคุม 
         3.1  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานใน

หน้าที่ให้ความชัดเจนและเป็นธรรมโดยค านึงถึง
ต าแหน่งและความช านาญเฉพาะของแตล่ะสายงาน
และมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 4.1 น าระบบอินเตอรเ์น็ตมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
การสือ่สาร การติดต่อ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนงัสอืสัง่การ  
4.2 ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท ์
4.3 เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 

จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง  พบว่า กิจกรรมด้านการสง่เสรมิการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื่องจากงานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินยังขาดการส่งเสริมและ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ  และขาดการ
ประสานงานและงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปี 

-การตีความตามค านิยาม  ประหยัด  ฟุ่มเฟือย ไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ซึง่ผู้ตรวจ และผูร้ับการตรวจตีความไม่
ตรงกัน 

 

 

-เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการตีความระเบียบ 
กฎหมาย 

 

 

- บุคลากรมีน้อยแต่ขอบข่ายภารกิจงานกว้างจงึได้
เสนอที่ประชุมอบต.ตาอ็อง ขอก าหนดต าแหน่ง
พนักงานเพิ่ม  ได้แก่ นักสันทนาการเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี  การคลงั  และเจ้าหน้าที่พสัดุ   

- มีระบบอินเตอรเ์น็ตไรส้ายช่วยในการปฏิบัตงิาน
ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5.การติดตามประเมินผล 

5.1  รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ เดือนละ 1 ครั้ ง เป็นอย่างน้อย เพื่อ
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ น ารายงานในที่ประชุม 
อบต.เป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งจัดรายงานผลความ
คืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง
การศึกษาฯ  เสนอนายก อบต.ตาอ็อง เมื่อนายก อบต.
ทราบแล้ว รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของกองการศึกษาฯให้คณะกรรมการจัดวาง
ร ะ บ บ คว บ คุ มภ า ย ใ น  อ บ ต . ต าอ็ อ ง  เ พื่ อ ใ ห้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการตามระเบียบฯต่อไป 

 

 

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ /ข้อมูล/สถิติ  ทุกครั้งเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 
จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องการจัดการ
บริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในคือ  
1) กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด้านบุคลากร มีอัตราครูไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก
ด้านอาคารสถานที่  สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันการกระแทก ไม่มีการแบ่งห้องเรยีน/กั้นหอ้ง
เรียน จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติได้ไม่เต็มที่
เท่าที่ควร 
2) กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ด้านบุคลากรในกองการศึกษาไม่เพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน
ด้านการพัสดุ  ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานผิดพลาด และ
ลา่ช้า      
ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบ
ติดตาม  มีจุดอ่อนและความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของ
บุคคลและอาคารสถานท่ี มีการควบคุมไม่เพียงพอตาม
วัตถุประสงค์  ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
 

 

  

 

 

 

 

 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองสวัสดิการสังคม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมงานการตรวจรบัพัสดงุานจ้างก่อสร้าง  
(งานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย) 
           การปฏิบัติงานในหน้าที่การเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง เป็นภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายที่
ส าคัญเพิ่มเติมของกองสวัสดิการสังคม โดยบุคลากรในสังกัด
ของกองสวัสดิการสังคมทุกคน (4 คน) ล้วนได้รับมอบหมาย
ให้ร่วมท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ก่อสร้างของหน่วยงานกองช่างและขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตาอ็อง ซึ่งลักษณะงานมีความยุ่งยากของงานมาก
พอสมควร ตามค าสั่งแบ่งงานหรือค าสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ ค่อนข้างเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่
เกิดจากทั้ งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมด้านงานพัสดุประจ ากองสวัสดิการสังคม 
    1) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
        1. พนักงานได้รับการแนะน าถ่ายทอดความรู้จาก
หัวหน้างานอย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ แต่ทักษะความรู้ในการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย ตีความระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับการ
ท าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมายงานมีข้อจ ากัด
เวลาที่จะได้ศึกษาทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่
ส าคัญมีภารกิจงานประจ าหรอืงานหลกัตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมายอื่นที่ต้องรับผิดชอบ
ค่อนข้างมากอยู่แล้ว  
     2) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
         1. ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มีการปรับปรุงประกาศกฎกระทรวง/หนังสือสั่งการมี
รายละเอียดและกรณีศึกษาค่อนข้างมากและหลากหลาย
กรณี จึงส่งผลให้บุคลากรผู้รับผิดชอบต้องศึกษาและเรียนรู้
กระบวนการด้านการพัสดุหรือการตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ก่อสร้างเพิ่มเติมตามไปด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาการศึกษา 
และเรียนรู้เพิ่ม เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียหาย
แก่ทางราชการ 

     กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ งาน คือ  
๑.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
๒.งานสังคมสงเคราะห์  
๓.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตร ีจากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงใน
ภารกิจ ๑ งาน คือ งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน (งานการตรวจรับพัสดุงานจ้าง 
(งานอื่นที่ได้มอบหมาย)) 
     จากการติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง พบว่ากิจกรรมด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุงานจ้างของบุคลากรกองสวัสดิการ
สังคม ได้ปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงฯ 
และมีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
      แต่ปัจจุบันยังมี ข้อจ ากัดด้านความ
ร่วมมือของบุคลากรผู้ควบคุมงานซึ่งไม่ค่อย
ได้รับความร่วมมือที่ดีและต่อเนื่องเพียงพอ 
เช่น การไม่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าสัปดาห์ของผู้รับจ้างให้ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบ
ห่วงโซ่ความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญาของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกกองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         2. การบริหารสัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง จ าเป็นต้องได้รับการบูรณาการ
ความร่วมมือจากบุคลากรในต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย การท าหน้าที่จึงจะบรรลุผลและราบรื่น แต่ที่ผ่านมา
พบว่ามีข้อจ ากัดด้านความร่วมมือของบุคลากรผู้ควบคุมงาน
ซึ่ งไม่ ค่อยได้รับความร่วมมือที่ดีและต่อเนื่องเพียงพอ 
ก่อให้เกิดผลกระทบความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญาของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุค่อนข้างมาก 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมด้านงานพัสดุประจ ากองสวัสดิการสังคม 
    1) มีการปรับปรุงค าสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบงานด้านพัสดุ ให้พนักงานส่วนต าบลได้ทราบ
และถือปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
    2) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพสัดุ
และผู้เกี่ยวข้องได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเพิ่มเติม
ในรอบปี 
    3) ผู้บังคับบัญชาใหก้ารแนะน า ก ากับ ดูแล ในเบื้องต้นอยา่ง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็องมี
โทร ศัพท์ของหน่วยงานและเบอร์ส ายด่วนมือถือของ
เจ้ าหน้าที่ทุกคนมี เฟสบุ๊ คของหน่วยงานและมีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วยรองรับในการปฏิบัติงาน 
     4.2 มีค าสั่งแต่งตั้งและแผนผังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
และแผนผังข้ันตอนการบริการแต่ละประเภทงานไว้ เพื่อ
ความชัดเจนในการรับเรื่องบริการแก่ประชาชน  
     4.3 มีช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลสารของหน่วยงานให้ประชาชนทราบหลากหลาย
ช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการ หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน เฟสบุ๊คหน่วยงาน การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/
ประชุมฝ่ายปกครอง เอกสารแผ่นพับ เพื่อช้ีแจงข่าวสารหรือ
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนเข้าใจชัดเจน 
5. การติดตามและประเมินผล 
    5.1 ติดตามประเมินผลแผนโดยการสังเกตของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
    5.2 ผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงฯ 
พบว่ากิจกรรมด้านงานพัสดุประจ ากองสวัสดิการสงัคม มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการ วิเคราะห์ส ารวจ กอง
สวัสดิการสังคม มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ 
กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างของ
บุคลากรกองสวัสดิการสังคม (งานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน (งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย) พบว่ามีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานอยู่บ้าง คือ  
 1. ทักษะความรู้ในการวิเคราะห์ 
วินิจ ฉัย ตีความระเบียบหรือแนวทาง
เกี่ยวกับการท าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอาจยังไม่
ชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากผู้ได้รับมอบหมาย
งานมีข้อจ ากัดเวลาที่จะได้ศึกษาทบทวน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญมีภารกิจ
งานประจ าหรืองานหลักตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งและงานที่ได้รับมอบหมาย
อื่นที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากอยู่แล้ว 
 2. มีความเสี่ยงด้านความร่วมมือ
ของบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม
งาน ซึ่งไม่ค่อยได้รับความร่วมมือที่ดีและไม่
ต่อเนื่องเพียงพอ เช่น การไม่จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาหข์องผูร้บัจา้ง
ให้ละเอียดครบถ้วน หรือไม่ต่อเนื่อง หรือไม่
เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ก่อให้เกิดผลกระทบ
ห่วงโซ่ความเสี่ยงต่อการบริหารสัญญาของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุค่อนข้างมาก ซึ่ง
เป็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกของกองสวัสดิการสังคม เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียหายแก่
ทางราชการ กองสวัสดิการสังคมจึงต้อง
ติดตามประเมินผลและจัดท า แผนการ
ปรับปรุงต่อไป 
 

 



 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
 ส านักปลัด    จากการวิเคราะหส์ ารวจส านักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจโครงสร้างกรอบแผนอัตราก าลังและทีป่รากฏในค าสัง่แบ่งงาน ตามภารกจิงานประจ า  ในภารกิจ ๖ 
ภารกิจ คือ (๑) งานบริหารทั่วไป  (๒) งานโยบายและแผน (๓) งานกฎหมายและคดี  (๔) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (๕) งานสง่เสรมิการเกษตร(๖) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม   
               ผลการประเมินซึ่งภารกิจทั้ง ๖ ด้านยังมบีางภารกิจที่มีความเสี่ยงอยู่แตม่ีการวางระบบการท างาน
เพื่อควบคุมภายในที่อาจมีความเสี่ยง โดยการติดตามเป็นระยะๆ ตามแบบ ปค.๕ เป็นกจิกรรมที่มีการควบคุม
ภายในเพียงพอแล้ว 

 กองคลัง   มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5  องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจาก 

      งานพัฒนาการจัดเก็บรายได้  
     -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ใหม่ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน  
     -บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
      งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -ครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ในสถานที่หลายแห่ง 
     -ครุภัณฑ์มีปริมาณมาก 
     -บุคลากรขาดความช านาญงาน และมีจ านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากข้ึน ท าให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
       กองช่าง  ได้ประเมินวิเคราะห์ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พบความเสี่ยง ๓ งาน คือ ๑.งานด้านการซอ่มแซมไฟฟ้าสารธารณะ  ๒.งานด้านธุรการ สารบรรณ รับ-ส่ง 

หนังสือและเอกสารทางราชการ   ๓.งานด้านการควบคุมการก่อสร้าง 

       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรมที่ต้องการจัดการบรหิาร
ความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  
1) กิจกรรมด้านงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคลากร มีอัตราครูไม่เพียงพอกับ
จ านวนเด็กด้านอาคารสถานที่  สนามเด็กเล่นไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการกระแทก ไม่มีการแบ่ง
ห้องเรียน/กั้นห้องเรียน จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
2) กิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ด้านบุคลากรในกองการศึกษาไม่เพียงพอตอ่การ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานผิดพลาด และลา่ช้า      
ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม  มีจุดอ่อนและความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพ
ของบุคคลและอาคารสถานท่ี มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
 



 

กองสวัสดิการสังคม  จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมด้าน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างของบุคลากรกองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน (งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย) พบว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความเสี่ยงในข้ันตอนการปฏิบัติงานอยู่บ้าง คือ  
 1. ทักษะความรู้ในการวิเคราะห์ วินิจฉัย ตีความระเบียบหรือแนวทางเกี่ยวกับการท าหน้าที่ในฐานะ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่ชัดเจน
เพียงพอ  
 2. มีความเสี่ยงด้านความร่วมมือของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
                                                            

 
                                                

(นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 

วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
        รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  

         ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
(๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
(๙) 

 
โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการตามแผนกรอบ
อัตราก าลังสามปี และ เรื่อง  การแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง(ภายในส านักปลัด)แบ่ง
งานออกเป็น ๖ งาน ดังนี ้
(๑)งานบริหารงานทั่วไปเป็นกิจกรรมที่อยู่ใน
ภารกิจเก่ียวกับงานเชิงรับนโยบายของผู้บริหาร
หรือผู้ก ากับดูแลเพื่อน าไปปรับใช้ในการท างาน
หรือจัดท าเอกสารเก่ียวกับบันทึกงานรายงานการ
ประชุม งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคล หรือ
ข้อสั่งการของผู้บริหารเพื่อน าไปประสานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปสู่การปฏิบัติและราชการที่
มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของราชการใด 

(๑) งานบริหารทั่วไป 
มีค าสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว
ไว้ค่อนข้างกว้างซ่ึงประกอบไปด้วย
งานธุรการสารบรรณกลางของ
องค์กร การรับ-ส่งหนังสือ ที่ส่งมา
ทุกเรื่องต้องมีการแยกล าดับความ
เร่งด่วนในการสั่งการ อาจมีความ
ล่าช้าสืบเน่ืองจากหนังสือมีจ านวน
มากต้องเสนอผู้บริหารทราบก่อนที่
จะแจ้งหน่วยงานหรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องน าไปปฏิบัติอาจเกิดความ
ล่าช้าในทางปฏิบัติ การบริหารงาน
บุคคลซ่ึงต้องมีการสรรหาต าแหน่ง
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี
เพื่อให้ได้คนมาท างานขับเคลื่อน
นโยบายผู้บริหารแต่ในบางต าแหน่ง
มีความขาดแคลนท าให้ยากแก้การ
สรรหาคนมาท างานและระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

(๑) งานบริหารทั่วไป ก าหนด
กิจกรรมควบคุม  
มีการน าเอาแอพลิเคชั่นไลน์ 
ในงานธุรการ การรับ - ส่ง 
หนังสือได้รับทราบก่อนเพื่อ
รับทราบข้อมูลในการน าไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ส่วน
การสรรหาบุคลากรได้ยึดตาม
ระเบียบงานบุคคลในการสรร
หาและแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนในต าแหน่งที่ว่าง  และขอ
ใช้บัญชีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นโดยต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ตาม พรบ.การ
บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

(๑) งานสารบรรณ มีการ
รับ-ส่งหนังสือเอกสาร
เสนอตามขั้นตอนระเบียบ
งานสารบรรณ 
(๒) งานบริหารงานบุคคล
มีการประกาศสรรหาใน
ต าแหน่งที่ว่างและขอใช้
บัญชีจากกรมส่งเสริมฯ
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง
สามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดย
มีภาระค่าใช้จ่ายต้องไม่
เกินร้อยละ ๔๐ ตาม 
พรบ.การบริหารบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

    ไม่มี มีการบันทึกเสนอ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารทุกครั้งที่มี
การประชุม
ประจ าเดือน 

ส านักปลัด 

 
 



 

 
 

แบบ ปค. ๕ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 

(๕) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(๖) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 

(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(๙) 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารหรือ
หนังสือสั่งการจากกระทรวงหรือ
กรมในการจัดบริการสาธารณะ
และระเบียบและข้อกฎหมายที่
ต้องถือปฏิบัติ 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. ๕ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
(๕) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(๖) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
(๘) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
 

(๙) 
 

๒. งานนโยบายและแผน 
เป็นกิจกรรมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในการรับฟังปัญหาความ
ต้องการของประชาชนเพื่อน ามาท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาต าบลตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณประจ าปี
พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาเป็นประจ าทุกปี 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ
ประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และน าฯโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

๑ งานนโยบายและแผน
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการ
จัดท าประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาน้ัน ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  เน่ืองจากประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชาคมหมู่บ้านและ 
แผนงานโครงการ กิจกรรมไม่
สอดคล้องกับงบประมาณ
เน่ืองจากยังไม่เข้าใจปัญหา
ตนเองที่แท้จริงและมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 

(๒) งานนโยบายและแผน 
ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
มีการประกาศสัดส่วนของ
ประชาคมหมู่บ้านตาม
แนวทางของ
กระทรวงมหาดไทย ที่ผู้มาร่วม
ประชุมประชาคมท าแผนไม่
น้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากน้ีมีการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
ผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
และให้ความส าคัญในการ
ประชุมประชาคมจัดท าแผนใน
การพัฒนาท้องถิ่นตนเองและ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

การถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
หนังสือซักซ้อมว่าด้วยการจัดท า
แผนฯ 

ประชาชนบางส่วนยังขาด
การมีส่วนร่วมเสนอปัญหา
และความต้องการและ
เข้าใจ เข้าร่วมประชุม
ประชาคมจัดท า
แผนพัฒนา 

การสร้างการรับรู้ให้
ความรู้แก่ประชาชน
เรียนรู้การมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

                   
 

 



 

แบบ ปค. ๕ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
(๓) 

ความเสี่ยง 
 

(๔) 

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่ 

 
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 
(๘) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
 
(๙) 
 

๓.งานกฎหมายและคด ี
เป็นงานต้องใช้ความรู้ทางกฎหมาย
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายจัดตั้งและภารกิจถ่ายโอน 
และหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติทางการ
ปกครอง และข้อบัญญัติต่างๆ ที่ใช้
บังคับในเขตท้องถิ่น และการรับเรื่อง
ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์และการด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดบริการสาธารณะ
ประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของ
ท้องถิ่นที่อาจกระทบสิทธิต่อ
บุคคลภายนอก 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์และไม่ให้ถูกด าเนิน 
คดีเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
ละเมิดต่อบุคคลอ่ืน 
 
 
 

๓.งานกฎหมายและคด ี
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ การ
จัดบริการสาธารณที่ อาจกระทบสิ ท ธ์ิต่ อ
บุคคลภายนอกโดยเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงจะต้อง
ระมัดระวังในการจัดท าโครงการว่ามีผลกระทบ
ความเดือดร้อนประชาชนหรือไม่ และสัญญาที่
ท ากับเอกชนในการจัดท าบริการสาธารณ
จะต้องมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อลดช่อง
โหว่ทางกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อกฎหมาย
ท้องถิ่นที่ให้ประชาขนปฏิบัติตาม จะต้องอยู่ใน
ขอบเขตที่ก าหนดไว้ ป้องกันการใช้สิทธิของ
ประชาชนไปละเมิดสิทธ์ิของผู้อ่ืน เน่ืองจาก
ประชาชนบางรายยังมีการประกอบกิจการหรือ
สร้างสิ่งปลูกสร้างไปกระทบสิทธ์ิผู้ อ่ืนโดยไม่
ได้มาขออนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น และ
ปัญหาการเข้าไปบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ของ
ราษฎรบางกลุ่ม ถ้าหากไม่ด าเนินการบังคับใช้
อย่างเข้มงวดอาจเป็นเหตุการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นนิติบุคลมีอ านาจการบริหาร
จัดการตนเอง เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอยู่ 
 
 
 

๓.งานกฎหมายและคด ี
ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
ก าหนดกิจกรรมควบคุม 
มีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นมาบังคับใช้
พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้การอยู่
ร่วมกันในสังคมมี
มาตรการบังคับหรือ 
การให้ความรู้ตาม พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการแก่เจ้าหน้าที่
และฝ่ายบริหารและ
การอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันการทุจริตเพื่อ
ความโปร่งใสและแผน
ป้องกันการทุจริตของ 
อปท. 
 
 

พรบ.จัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ พรบ.ก าหนด
แผนและกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่นหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยน ามา 
ปรับใช้ในการท างาน  
มีต าแหน่ง นิติกร ประจ า 
อบต.ที่มีความรู้ด้านกฏหมาย
โดยตรงให้ความเห็นในทาง
กฏหมายกรณีที่มีการบังคับใช้
กฎหมายท้องถิ่นก่อนเสนอ
ผู้บริหารออกค าสั่งต่างๆ 

- ไม่มี- มีการรายงาน
ผู้บริหารที่มีการ
ประชุม
ประจ าเดือน 

ส านักปลัด 



 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง 
 

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๓) 

ความเสี่ยง 
 

(๔) 

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่ 
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน 
(๘) 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

(๙) 
 

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปัญหาวาตภัยและอัคคีภัยเป็นสา
ธารณภัยส าคัญในพื้นที่ เพราะพื้นที่
ต าบลตาอ็อง เป็นพื้นที่มีความเสี่ยง
ส าหรับการเกิดลมพายุที่ส่งผลให้
บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 
โดยเฉพาะในช่วงประมาณ เดือน
พฤษภาคม-กันยายนของทุกปี และ
ปัญหาอัคคีภัยในเดือนเมษายนที่มี
สภาพอากาศแห้งแล้ง ซ่ึงพื้นที่ต าบล
ตาอ็องน้ันมีพื้นที่กว้าง หมู่บ้านอยู่
ห่างไกลกันประกอบกับถนนยังเป็น
ถนนดินบางส่วนโดยเฉพาะเส้นทาง
คมนาคมที่เป็นเส้นหลักของต าบลมี
คอนกรีตหรือลาดยางยังไม่ทั่วถึง จึง
ท าให้การช่วยเหลือระงับอัคคีภัยหรือ
งานกู้ชีพกู้ภัยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย
รถยนต์ไปถึงที่เกิดเหตุล่าช้า ถือว่ามี
ความเสี่ยงอยู่ 
(๕) วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน
และลดความเดือดร้อนประชาชน
เก่ียวกับสาธารณภัยในพื้นที่ 

(๔)งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปัญหาวาตภัยและอัคคีภัย เป็นสาธารณภัย
ส าคัญในพื้นที่ เพราะพื้นที่ต าบลตาอ็องเป็น
พื้นที่มีความเสี่ยงส าหรับการเกิดลมพายุที่ส่งผล
ให้บ้ านเ รื อนราษฎร ได้ รั บความเสียหาย 
โดยเฉพาะในช่วงประมาณ เดือนพฤษภาคม-
กันยายนของทุกปีและปัญหาอัคคีภัยในเดือน
เมษายนที่ มีสภาพอากาศแห้งแล้ง ซ่ึงพื้นที่
ต าบลตาอ็อง น้ัน มีพื้ นที่ ก ว้าง ห มู่บ้านอยู่
ห่างไกลกันประกอบกับถนนยังเป็นถนนดิน
บางส่วนโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้น
หลักของต าบลมีคอนกรีตหรือลาดยางยังไม่
ทั่วถึง จึงท าให้การช่วยเหลือระงับอัคคีภัยหรือ
งานกู้ชีพกู้ภัยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยรถยนต์ไป
ถึงที่เกิดเหตุล่าช้า ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ 
 

(๔) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าทุกปีให้
ความรู้กับ อปพร.ใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหรือเตือน
ภัยในชุมชนและการเฝ้า
ระวังจุดเตือนภัยใน
ชุมชนและมีการตั้งด่าน
ชุมชนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์โดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน 
ระเบียบคณะกรรม 
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ 
 

-พรบ.การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 
-ระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.
๒๕๔๓ 
-ค าสั่งแบ่งงานอยู่เวร 
อปพร.ช่วงหน้าแล้งและ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
-พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน 
๒๕๕๓ 
- ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๖๖๙ 

(๑) ปัญหาวาตภัย
และอัคคีภัยที่ไม่
อาจคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ 
 
(๒) สภาพพื้นที่
หมู่บ้านในต าบลมี
พื้นที่ความกว้าง
มากห่างไกลกัน 

๑.มีการรายงาน
สรุปผลการใช้
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์เพื่อ
สรุปปัญหา
อุปสรรคทุกสิ้น
ปีงบประมาณ 
 
๒.การให้บริการ
ภายใต้ศูนย์สั่งการ
(๑๖๖๙) 

ส านักปลัด 

 



 

 
 
 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ
ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓) 

ความเสี่ยง 
 

(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 

(๕) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(๖) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี
รับผิดชอบ 
 (๙) 
 

(๕) งานส่งเสริมการเกษตร 
 พื้นที่ต าบลตาอ็องส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและ
การเลี้ยงสัตว์ ซ่ึงต้องมีการจัดท า
แผนงานด้านการเกษตร ตาม
ภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบล จะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ในด้านเกษตร
เพื่อแนะน าชาวบ้านสามารถไป
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้เกษตรกรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการท า
การเกษตร 
 
 
 

(๕) งานส่งเสริมการเกษตร 
สภาพพื้นที่ต าบลตาอ็อง เป็นที่
ราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย เหมาะ
แก่การท าการเกษตร ซ่ึง
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท านาเป็นหลัก มีการใช้
สารเคมี ในแปลงนาส่วนใหญ่
และปัญหาวัชพืช ศัตรูพืช ก่อให้
เป็นอันตรายต่อสุภาพ การแพร่
ระบาดโรคพืชในปัจุบันมีการถ่าย
โอนภารกิจบางอย่างจากกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรให้กับ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลทุกต าบลรับผิดชอบ
แผนพัฒนาการเกษตร แต่ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว 

(๕)งานส่งเสริมการเกษตร 
การให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตรสร้างองค์
ความรู้ให้กับชุมชนโดย
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนกัน
ภายในชุมชนและหน่วย
ราชการจากเกษตรต าบล 
เกษตรอ าเภอ เป็นต้น 
 
 

แผนพัฒนาการเกษตรของกรม
วิชาการเกษตรคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรประจ าต าบล 

ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ทางด้านการเกษตร
โดยตรงในต าแหน่ง 
นักวิชาการเกษตรประจ า 
อบต.อยู่ระหว่างสรรหา 

อาศัยความร่วมมือ
จากเกษตรต าบลใน
การให้ข้อมูลด้าน
การเกษตร ตาม
แผนภารกิจถ่ายโอน
การเกษตร 

ส านักปลัด 

 



 

 
 
 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
(๕) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(๖) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี
รับผิดชอบ 
(๙) 
 
 

(๖)งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
มีการรณรงค์ให้ความรู้การก าจัด
และการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มาให้
ความรู้กับประชาชน  
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อลดปัญหาการระบาดและ
ควบคุมโรคติดต่อ การรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยของชุมชน 

(๖)งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ในปัจจุบันชุมชนเกิดการขยาย 
ตัว ประชาชนมีการประกอบอาชีพที่
เก่ียวกับการปศุสัตว์ที่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น นอกจากน้ีรัฐบาล
ยังมีนโยบายการก าจัดขยะให้ถูก
สุขลักษณะและลดปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้นในพื้นที่ยังมีการแอบทิ้งขยะ
ในป่าสาธารณะและข้างทาง อาจ
ก่อให้เกิดเชื้อโรค และขาดบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ถือว่ามีความ
เสี่ยงอยู่ 

มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ
อบต.ตาอ็องว่าด้วยกิจการอัน
เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.
๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 

การถือปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับท้องถิ่นบังคับใช้ 
- พรบ.การสาธารณสุข ๒๕๓๕ 
ข้อบัญญัติ อบต.ตาอ็อง 
ว่าด้วยกิจการอันเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพพ.ศ.๒๕๕๗ 
- ข้อบัญญัติ การก าจัดสิ่งปฎิกูล
และขยะมูลฝอย 
- มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สปสช.ต าบล 
- พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

มีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ เช่น โรค
ไข้เลือดออก 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
โดยตรงในต าแหน่ง 
นักวิชาการสาธารณสุข 

มีการประชาสัมพันธ์
และออกตรวจสอบ
พื้นที่ก่อนออก
ใบอนุญาต 
ที่เก่ียวกับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพทุกครั้ง 

ส านักปลัด 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                                                                                                                                          แบบ  ปค.5 
  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภาระกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์ 

(3) 

(4) 

ความเส่ียง 

(5) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(6) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 (7) 

ความเส่ียงที่มีอยู่ 

 (8) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(๗) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 กองคลงั      
กระบวนงาน การพฒันาด้านการ
จัดเกบ็รายได ้
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ ด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสัง่การที่เกี่ยวข้อง 
๒. เพื่อให้การจัดเกบ็รายได้ 
เป็นไปตามนโยบาย และ
เป้าหมายที่ก าหนด  
๓. เพื่อให้การพฒันาการ
จัดเกบ็รายได้มปีระสิทธิภาพ 
เป็นธรรม สามารถจัดเก็บ
ถูกต้องครบถ้วน  

 
 
 
 
1.การจัดเกบ็ภาษีไม่
ครบถ้วน 
2.การกรอกข้อมลูใน
แบบฟอร์มต่างๆ ไม่
สมบรูณ์ 
3. การจัดท าแผนที่ภาษี 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกอง
คลังชัดเจน ที่ 233 / ๒๕63 
ลงวันที่ 4  สิงหาคม2563 
2.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การช าระภาษี 
3.จัดท าหนังสือเร่งรัดการ
ช าระภาษี  แจ้งลูกหน้ึภาษี
ครบจ านวนทุกราย 
4.จัดท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้น าชุมชน
เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย 
5.จัดให้บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง
ไม่มีความเพียงพอ เน่ืองจาก
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นภาษีใหม่ ซ่ึงเจ้าหน้าที่
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และระยะเวลาในการ
ด าเนินการน้อย ท าให้การ
ด าเนินการส ารวจ ประเมิน
ภาษีไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ นโยบายที่ก าหนด  
 

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

สาเหตุ 
-เน่ืองจากเป็นภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศใช้ใหม่ มี
วิธีด าเนินการที่ซับซ้อน มี
ขั้นตอนการด าเนินการ
มาก ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามกระบวนการ
ได้  

1. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ 
2. จัดให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
3. จัดจ้างเหมาบุคลากร
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
 
     

 นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ช านาญการ 

 



 

                                                                                                                                                                                                             แบบ  ปค. 5 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภาระกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคญัของหน่วยงานของรัฐ / 

วัตถปุระสงค ์

(3) 

(4) 

ความเสี่ยง 

(5) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(6) 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 (7) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 (8) 

การปรับปรุงการควบคมุ
ภายใน 

 

(๗) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองคลงั (ต่อ) 
กระบวนงาน ด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
  วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อ ให้การบริหารงานพัสดุ
คุณลักษณะของพัสดุหรืองานจ้างที่
ต้องการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ก ารตรวจรับพั สดุหรืองานจ้าง 
ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดซื้อ
หรือค่าจัดจ้างการควบคุมการรับ – 
จ่ายวัสดุครุภัณฑ์การดูแลรักษา
ทรัพย์ สิน  การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕60 

 

 
 
 
 
 
 
 

- ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก     
ดูแลไม่ทั่วถึง ท าให้ครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพ ช ารุด 

- ครุภัณฑ์ใช้งานอยู่หลายที่ ท า
ให้ดูแล บ ารุงรักษาไม่ทั่วถึง    
- ระเบยีบมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยท าให้เจ้าหน้าที่สับสน การ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน 

- บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
๑.ค าส่ังแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกอง
คลัง ท่ี 233 / ๒๕63 ลงวันที่ 
4  สิงหาคม  ๒๕63 
๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน
ตั้งแต่ 5,๐๐๐บาทข้ึน  ลง
ข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ  
๓. ค าส่ังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุส้ินปี 
๔. ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕
60 

 

 

 

 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ยัง
ไม่มีความเพียงพอ เน่ืองจาก
บุคลากรขาดความช านาญ
งาน และมีจ านวนน้อย ไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่
เพิ่มมากขึ้น ท าให้การ
ด าเนินงานด้านพัสดุไม่
ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ และเป้าหมายที่
ก าหนด 

- ครุภัณฑ์ใช้งานอยู่ใน
สถานที่หลายแห่ง  

 
 
 
 
 
 
 

- การตรวจสอบพัสดุสิ้นปี
พบมีครุภัณฑ์ช ารุดมาก
เน่ืองจากการใช้งานมา
นาน 

- ครุภัณฑ์มีจ านวนมาก ใช้
งานอยู่ในสถานที่หลาย
แห่ง ท าให้การดูแล 
บ ารุงรักษาไม่ทั่วถึง 

- เจ้าหน้าที่ขาดความ
ช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ประสานให้มีการจัดเก็บ
ครุภัณฑ์ในที่เดียวกันใน
ที่ที่ปลอดภัย 

-จัดท าทะเบียนคุมให้
เป็นปัจจุบัน 

-ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
พบช ารุดไม่สามารถซ่อม
ให้ใช้งานได้ ขออนุมัติ
จ าหน่าย 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
 

 

 

 

 

นักวิชาการพัสดุ 

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ 

                                                                                                                                                                    
  
 



 

 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  

(๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
(๙) 

กองช่าง 
๑.งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

 
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานโดย
ขาดรถกระเช้าในการท างาน ท า
ให้การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสงู 
ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดอันตรายได้ 

 
(๑) มีการจัดตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีส าหรับการ
จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
(๒)  มีการติดตามการผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ 
(๓) มีการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 

 
๑.มีการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อความ
รวดเร็วในการออกพื้นที่
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
๒.มีการจัดเตรียมอุปกรณ์
ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน
อยู่เสมอ 

 
๑ อุปกรณ์ที่ใช้ยัง
ไ ม่ ค รบสมบู รณ์
และขาดการฝึก
อบบรมเพื่อให้เกิด
ทักษะและความ
เชี่ยวชาญทั้งน้ีเพื่อ
ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน 
๒ ขาด
ยานพาหนะในการ
ออกปฏิบัติงาน  
ท าให้เกิดความ
ล่าช้า 

๑ จัดสรร
งบประมาณให้
สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัยมีอายุการใช้
งานที่ยาวขึ้น 
๒ จัดหายานพาหนะ
ไว้ส าหรับออก
ซ่อมแซมไฟฟ้า
เพื่อให้ทันต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 
กองช่าง 

 

 

 



 

 

 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญัของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียัง
มีอยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
(๙) 

 
 
 

 
๒.งานสารบรรณ 
- กิจกรรมการรับส่ง-หนังสือและเอกสาร
ทางราชการ 

 
เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบโดยตรง
ไม่มี ท าให้เกิดความล่าช้าใน
เรื่องดังกล่าว รวมถึงการจัดเก็บ
เอกสารไมเ่ป็นไปตามงานสาร
บรรณ อาจท าใหเ้อกสารล่าช้า
หรือสูญหายได้ 

 
ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ภายใน
และหนังสือภายนอก 

 

 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาวะภายใน โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยตรง ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
อาจส่งผลให้
ภารกิจทาง
ราชการล่าช้าการ
เก็บหนังสือไม่เป็น
ระเบียบจนอาจ
เกิดการพลัดหลง
หรือสูญหาย 

 
จัดหาเจ้าหน้าที่
โดยตรงเพื่อ
รับผิดชอบงานด้าน
สารบรรณ กองช่าง 
เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการ
ท างาน 

 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๓) 

ความเสี่ยง 
(๔) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่
(๕) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

ความเสี่ยงท่ียังมี
อยู่ 
(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(๘) 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
(๙) 

๓.งานควบคุมงานก่อสร้าง 
- กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

เจ้าหน้าที่มีความรูท้าง
วิศวกรรมไม่เพียงพอ 

- จัดท าค าสั่งแบ่งหน้าที่ 
ความรับผิดชอบและหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยชัดเจน 
- จัดประชุมชี้แจงและ 
ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน
ศึกษาหาความรู้เรื่องระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

- เป็นความเสี่ยงที่เกิด 
จากสภาวะภายใน 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ทาง
วิศวกรรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน ส่งผลให้การ
ควบคุมงานผิดพลาดไม่
ถูกต้อง 

- เป็นความ 
เสี่ยงที่เกิดจากสภาวะ
ภายใน เน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมี
ความรู้ทางวิศวกรรไม่
เพียงพอ 
- ปริมาณงานไม่ 
สอดคล้องตามจ านวน
ช่างผู้ควบคุมงาน 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ประชุม/
สัมมนา ที่เก่ียวข้อง
กับระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการ
ควบคุมงาน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         
 



 

                                                                                             
                                                                 

 

 แบบ ป5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
1ฝ่ายงานบริหารการศึกษา 
1.1กิจกรรมด้านบริหาร
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในภารกจิ
งานประจ าและงานที่ได้รับ
มอบหมายจากกองอื่น ได้มีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 
ตามหลกัเกณฑ์ ครบถ้วน 

 

-บุคลากรกอง
การศึกษาฯ ไม่
เพียงพอ  ขาด
บุคลากรสายงาน
เฉพาะทางเช่น
การเงินการบัญชีและ
พัสดุ การคลัง นัก
สันทนาการ 
ศึกษานิเทศก์  
-เจ้าหน้าที่คนเดียว
ปฏิบัติงานหลายสาย
งาน  

1.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
กองการศึกษาฯโดยแบ่ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ 
2. คณะผู้บรหิารและ
ผู้อ านวยการกองคลงัให้
ความส าคัญให้ค าปรึกษา
แนะน าที่ดี 

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมตามเนื้อหางานอื่นๆ 
ตามที่ผูบ้รหิารได้
มอบหมายแต่ก็ยังไม่
เพียงพอเนื่องจากอบรมปี
ละ 1 ครั้ง 

1.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
กับงานการเงินการ
พัสดุที่ได้รบั
มอบหมาย 
2.เจ้าหน้าที่ ไม่เคย
เข้ารับการอบรม
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ 
พัสดุและหัวหน้า
เจ้าหน้าที ่
 

1.จัดท าค าสัง่
มอบหมายงาน
และแบ่งงานให้
ชัดเจน 
2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมตาม
หลักสูตรที่
มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที ่

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

 

 
 

 



 

 
 

แบบ ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 

1.2 กิจกรรมด้านส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และการกีฬา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในด้าน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มมีาตรฐานได้มีการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ 
ตามหลกัเกณฑ์ ครบถ้วน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
จัดงานกีฬา มีจ านวน
วันแข่งขัน มากกว่า 
9-10 วัน ท าให้การ
เบิกจ่ายล่าช้า 
 

มีการมอบหมายงานให้
บุคลากรต าแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา ดูแล
รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานด้านกีฬา
นันทนาการที่ชัดเจน 
 
 

ก าหนดแนวทางในการจัด
งานตามโครงการในแตล่ะ
ครั้งให้มีความชัดเจน 

-การจัดงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
ประเพณีวัฒนธรรม
และงานด้านกีฬา 
เป็นงานที่หน่วย
ตรวจสอบภายนอก
ให้จัดงานอย่างคุ้มค่า
เน้นความประหยัด 
และจ าเป็น 
 
 

จัดท างบประมาณ
รายจ่ายตาม
โครงการอย่าง
ประหยัดและ
จ าเป็น 
 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

แบบ ปค.5 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.ฝ่ายงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.1 กิจกรรมด้านงานจัด
การศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในด้าน
การจัดการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ มีมาตรฐาน
ได้มีการปฏิบัตทิี่ถูกต้องตาม
ระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ 
ครบถ้วน 

 

-อัตราส่วนจ านวนครู
ผู้ดูแลเดก็ ต่อเด็ก
นักเรียนยงัไม่ได้
มาตรฐาน 
 
-อาคารเรียนยังไม่มี
การกั้นห้องแบ่งช้ัน
เรียน 
 

1.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
กองการศึกษาฯโดยแบ่ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ 
2.มีการปรบัปรุงอาคาร
เรียนที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน
ให้สามารถใช้จัดการ
เรียนการสอนได้แต่ยังไม่
สามารถกั้นห้องเรียนได้ 

1.ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
2.จัดประเมินภายในตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
3.จัดงบประมาณด้านสื่อ
การเรียนการสอน 
4.สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อปรับปรงุอาคาร
สถานที่อย่างเหมาะสม 

1. การปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบรเิวณ
ส าหรับจัดกิจกรรม
เสริมพฒันาการไดร้ับ
การพัฒนาแต่ยังไม่
เสร็จสมบูรณ์ 

1.จัดท าค าสัง่
มอบหมายงานและ
แบ่งงานให้ชัดเจน
ถูกต้องตามระเบียบ 
3. จัดพื้นที่ภายนอก
ห้องและภายในห้อง 
เรียนใหม้ีมุมเสริม
ประสบการณ์ส าหรบั
เด็ก พร้อมวัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู ้

กอง
การศึกษาฯ 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง้ 3 

แห่ง 

 
 

  

 

 



 

 
แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้งหน่วยงาน 
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคญัของหน่วยงาน

ของรัฐ/ วัตถปุระสงค ์

ความเส่ียง 
 

 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 
กองสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม 
กิจกรรมการพัฒนาด้านงานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน (งานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย)  
 - งานการตรวจรับพัสดุงานจ้าง  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้บุคลากรกองสวัสดิการสังคมที่
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
งานจ้างก่อสร้าง เกิดการพัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน
รอบด้านมากขึ้น แม้จะเป็นงานอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมาย  
  2. เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานปรับปรุงและให้
ความร่วมมือทีด่ีและต่อเนื่องเพียงพอ เช่น 
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจ า
สัปดาห์ของผู้รับจ้างให้ละเอียดครบถ้วน 
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 

     
 1. บุคลากรกองสวัสดิการ
สังคมที่ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้างก่อสร้าง มีทักษะความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุยังไม่ชัดเจน
รอบด้านเท่าที่ควร 
2. การได้รับความร่วมมือ
จากผู้ควบคุมงาน ไม่
ครบถ้วนต่อเนื่องเพียงพอ 
เช่น การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์
ของผู้รับจ้างต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็น
ปัจจุบันตามระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

     
1. มีการปรับปรุงค าสั่ง
แต่งตัง้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ
ประจ ากองสวัสดิการ
สังคมให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
2. มีการส่งเสริมให้
บุคลากรพัฒนาทักษะ
ความรู้โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรม/สัมมนาที่
เก่ียวกับงานพัสดุ 
3. มีการแนะน า ให้
ค าปรึกษา และถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่พนักงานโดย
ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคมอย่าง
ใกล้ชิด สม่ าเสมอ 

     
  1. พนักงานได้รับการแนะน า
ถ่ายทอดความรู้จากหัวหน้างาน
อย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ มีทักษะใน
การวิเคราะห์ วินิจฉัย ตคีวาม
ระเบียบหรือแนวทางเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจรับพัสดุงานจ้าง
ก่อสร้าง ให้สอดคล้องตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2. บุคลากรผู้รับผิดชอบได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้โดยการเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนาที่เก่ียวกับงาน
พัสดุ/การตรวจรับพัสดุ 
  3. มีการจัดท าเอกสาร
ประกอบการตรวจรับพัสดุและการ
บริหารสัญญา เป็นไปตามระเบียบ
และแนวทางของทางราชการ 
 

  
1. การได้รับความร่วมมือ
จากผู้ควบคุมงาน ยังไม่
ครบถ้วน ต่อเนื่องเพียงพอ 
เช่น การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์
ของผู้รับจ้างต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุไม่ครบถ้วนหรือไม่
เป็นปัจจุบันตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบ
ก าหนด 

    
1. กองสวัสดิการสังคม  
จัดท าบันทึกรายงานความเส่ียงที่
มีอยู่ ซ่ึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
สวัสดิการสังคมที่ต้องท าหน้าที่
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุงาน
จ้าง รายงานให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
เป็นผู้แก้ไขปัญหา และก าชับ สั่ง
การ ก ากับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุม
งาน อย่างเครง่ครัด ต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ  
2. ตรวจสอบติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อ 1 จาก
พฤติกรรมการปฏิบัติงานจริงของ
ผู้ควบคุมงานในรอบปีถัดไป และ
ตรวจจากรายงานผลการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 

    
- กองช่าง 
- ส านักปลัด  
- หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ของผู้ควบคุมงานทุกระดับชั้น 
- กองสวัสดิการสังคม  
 

 

 
(นายสหสั  ยิ่งยงยุทธ) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
วันที่ 1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 

 


