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แบบ ปค 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

 
เรียน หัวหน้าส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  
พ.ศ. 2564  ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ .ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล     การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน      และ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากผลการประเมนิดังกล่าวเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ การประเมินองค์ประกอบควบคุม 
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี  

 
 

                                                                 (ลงชื่อ)  
         (นางวันทนา   บุญหรรษา) 

               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
                                               วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕64 

 
                     อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปไดด้ังนี้  
         ๑) กิจกรรมท าการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน 
จ านวนครั้งตามท่ีแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องท าการปรับปรุงใน
ปีงบประมาณต่อไป          
          ๒)  งานสารบรรณ   การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม          
          ๓)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
          4)  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ต้องคอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาต่อไป     
          5)  การควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้
ความส าคัญและความร่วมมือในการปูองกันตนเองจากโรคติดต่อเท่าที่ควร เนื่องจากยังมิได้ประสบกับโรคโดยตรง จึง
ควรเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง             
          6) ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกปูอง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง       
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      7) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การ
จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน     
 8) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
      9) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงิน
ไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
       10) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมี
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกปูอง ปูองกัน รักษาเห็นคุณค่าของ   สาธารณะสมบัติ
ของส่วนรวมร่วมกัน 
       11) กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไฟทางสาธารณะเกิดความ
เสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     
          12) ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน  การประเมินผลการควบคุมมีความเพียงพอ  
  13) กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เกิดผลกระทบต่อการท างาน และการกลั่นกรอง
งาน ขาดที่ปรึกษา อาจจะท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ล่าช้า และขาดประสทิธิภาพ กิจกรรมสรรหา 
ต าแหน่ง นักพฒันาชุมชน ระดบัช านาญการ เกิดผลกระทบต่อการท างาน ท าให้ด าเนินงานต่าง ๆ เกิดความผิดพลาด ลา่ชา้ 
และขาดประสิทธิภาพ  
 14) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านอาคารสถานที่ยังไม่สามารถจัด
สถานที่และสิ่งแวดแล้มที่เอ้ือ านวยต่อการเรียนการสอน เนื่องจากงบประมาณมีอยู่จ ากัด  และกิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการาอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยังไม่ดีเพียงพอ เนื่องจากขาดงบประมาณและบุคลากรยังขา ดความรู้
ความสามารถในการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
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แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ส านักปลัด 
1.กิจกรรมท าการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
    ยังมีรายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน
จ านวนคร้ัง ตามที่แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนด
ไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. งานสารบรรณ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีสถานที่
เก็บเอกสารที่เพียงพอท าให้เกิดความไม่สะดวกในการจัดเก็บและ
ค้นหา ได้รับหนังสือสั่งการต่างๆล่าช้า บางครั้งเลยก าหนดวัน
รายงาน เจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติไม่ทันเวลา 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเสี่ยงคือขาดเจ้าหน้าที่ประจ ารถบรรทุกน้ า  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและวัสดุ เครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีสภาพเก่า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุง
ครุภัณฑ์สูง 
 

ผลการประเมิน 
       ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 
พ.ศ.2543 ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อีกท้ัง ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
       การควบคุมท่ีมีอยู่ สมารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีรายการโอนเงินและแก้ไข
เปลี่ยนงบประมาณเกินจ านวนครั้งตามท่ีแบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ 
และต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 
      จุดอ่อนที่พบ สามารถด าเนินการปรับปรุงโดยจัดการ
ประชุมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดย
จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ไม่มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเพยีงพอท าให้เกิดความไม่สะดวกใน
การจัดเก็บและค้นหา 
-การได้รับหนังสือสั่งการต่าง ๆ จากอ าเภอล่าช้า บางครั้งเลย
ก าหนดเวลาการรายงานเจ้าหนา้ที่จึงปฏิบัติงานไม่ทนัเวลา 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ) 
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ เยาวชน
และประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และภัย
เงียบจากยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น  
 5. การควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม ่
ประชาชนยังมีความยากจน ต้องท ามาหากิน และไม่มีความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่ออย่างเพียงพอ 
6.ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของ
ประชาชน ซึ่งความคลาดเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารทีป่ระชาชนได้รับ
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง ในชมุชนขาดความร่วมมือในการท า
กิจกรรมในท้องถิ่น    
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ) 
  กองคลัง 
 1.งานการเงินและบัญช ี
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดท า
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
 2. งานจัดเก็บรายได ้
ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้โดยตรง 
ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการค านวณ ประเมินค่าภาษีต่างๆ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, 
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
กองช่าง 
1. งานควบคุมงานก่อสร้าง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหนา้ที่ไม่เพียงพอในการควบคุมงานท าให้การ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
2. งานประสานสาธารณปูโภค 
ไฟทางสาธารณะเกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สินของประชาชน 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน 
การเติบโตของชุมชน ท าให้มีจ านวนหลังคาเรือนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 
- อัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยสาเหตุมาจากการก าจัดขยะที่ยังไมถู่ก
สุขลักษณะ 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยง 
     กองคลังวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่
ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายในภารกิจ 4  งาน คือ 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ 

โดยวิเคราะห์ประเมินตามองค์ประกอบมาตรฐาน 
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
พบว่าการบันทึกบันชีไม่มีความเสี่ยงตามนัยหนังสือที่ต้อง
ด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ แต่พบความเสี่ยงใหม่ที่ต้อง
จัดท าแผนปรับปรุง คือกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ 
ผลการประเมิน 
      สภาพแวดล้อมการควบคุมกองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ 
3 งาน คือ 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมระบบการก าจัดขยะมูลฝอยของ

ชุมชน 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลองค์ประกอบมาตรฐาน 

การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
พบว่าการประเมินผลตาม ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม การพบจุดอ่อนมาเกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอ่ืนๆ คือ
งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟูา และการค านวณการ
ประมาณการช่าง ซึ่งการติดตามตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม(ต่อ) 
  กองสวัสดิการสังคม 
 1.งานด้านเบี้ยยังชีพ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพเปน็การโอนเงินเข้าบัญชีผู้สงูอายุทุกราย เนื่องจาก
ในปีที่ผา่นมาไดจ้่ายเปน็เงินสด มีความเสี่ยงต่อการสูยหาย ผู้มารับ
เบี้ยล่าช้าเกินกว่าวนัที่ก าหนด 
  
กองการศึกษา 
1. งานศึกษาและปฐมวัย 
การจัดการศึกษาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยงัไมไ่ด้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก
บางคนขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย ยังขาด
อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจง้ 
บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออก
จากศูนย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลการประเมิน 
การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ล าสนธิ 
อย่างนั้ยปีละ 2 ครั้ง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
ส านักงานปลัด 
2.1กิจกรรมท าการโอนและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ  พบว่า การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถปุระสงค์
ของการควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกิน จ านวนคร้ังตามที่แบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยงัมีความเสี่ยงอยู่ และต้อง
ท าการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 
2.2 งานสารบรรณ  พบว่า การควบคุมท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
2.3 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่า การควบคมุที่มี
อยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า เยาชนและ
ประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
มากข้ึน แต่ปัญหายาเสพติดในชมุชนยังเปน็ปญัหาต่อเนื่องที่ต้องคอย
สอดส่องและแก้ไขปัญหาต่อไป 
2.5 การควบคุมและปูองกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม่ พบว่า เนื่องจากประชาชนในพืน้ที่ยังไม่ให้ความส าคญัและ
ความร่วมมือในการปูองกันตนเองจากโรคติดต่อเท่าที่ควร เนื่องจาก
ยังมิได้ประสบกบัโรคโดยตรง จงึควรเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.6 ปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ พบว่า เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกปูองเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษัตริย์สรา้งความปรองดองสมานฉันท์จะได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
       การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าสนธิ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน มากข้ึนกว่า
การประเมินครั้งก่อน เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับงาน
และระดับกิจกรรมการท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นใน
กิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มข้ึน ต้อง
อาศัยความร่วมมือทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ทุกระดับอย่างจริงใจ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง(ต่อ) 
  กองคลัง 
2.1  งานการเงินและบัญชี 
       การรับและเบิกจ่ายเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ที่ไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
2.2  งานจัดเก็บรายได้ 
      ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการค านวณ ประเมิน
ภาษีต่างๆ 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   ในระหว่างปียังไม่มี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบในต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท่ีท าเกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
กองช่าง 
2.1 งานควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานด้วยควบคุมงาน
ก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการควบคุมงานท าให้การก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
2.2 งานประสานสาธารณูปโภค  พบว่า ไฟฟูาสาธารณะเกิด
ความเสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียนและความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน 
การเติบโตของชุมชน ท าให้มีจ านวนหลังคาเรือนเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มี
ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน 
- อัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยสาเหตุมาจากการก าจัดขยะที่ยังไมถู่ก
สุขลักษณะ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง(ต่อ) 
     กองสวัสดิการสงัคม 
 1.งานด้านเบี้ยยังชีพ 
พบว่าเปน็ความเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัยภายนอก คือการจ่ายเบี้ยยงัชีพ
โดนผา่นบัญชี บางรายไม่ตรวจสอบบัญชี ถูกตัดบัญชที าให้โอยเงินเข้า
ไม่ได ้
  
กองการศึกษา 
1. งานศึกษาและปฐมวัย 
การจัดการศึกษาและปฐมวัยพบว่ามีการประเมินเตรียมเยี่ยมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย ปลลีะ 2 คร้ัง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3.กิจกรรมการควบคุม 
ส านักงานปลัด 
3.1 กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     จัดการประชุมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณโดยจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและ
สอดคล้องกับแผนพฒันาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.2 งานสารบรรณ  
     จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัตงิานให้เพียงพอ เพื่อ
สะดวกในการจัดเก็บและค้นหา 
     ตรวจสอบหนังสือสัง่การจากอินเตอร์เน็ต เพื่อเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าและปฏบิัติทนัทีเมื่อได้รบัหนังสือ 
3.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ปรับปรุงและจัดท าค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายเจ้าหนา้ที่
ประจ าในการปฏิบัตงิานและดูแลรักษารถบรรทุกน้ าดังกล่าว และ
ด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าทีป่ระจ ารถบรรทุกน้ า 
      จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์และเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
      เปรียบเทียบประมาณการราคาซ่อมแซมการรับจ้างก่อนการ
อนุมัติซ่อมแซม 
3.4 การปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
     จัดโครงการรณรงค์อย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี  ให้กลุ่มองค์กรประชาชน   มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   จัดท าโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้และ
ปูองกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจที่หลากหลายส าหรับ
เด็กและเยาวชนรวมถึงการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
3.5 การควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม ่     เพิ่มการประชาสมัพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคิดต่อและโรค
อุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือแก่ประชาชนใน
ชุมชน-ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3.กิจกรรมการควบคุม(ต่อ) 
3.6 ปกป้องเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธใ์ห้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง    จัดท าแผนงานโครงการปกปูองเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ 
ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ประชาชนหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

กองคลัง 
3.1 งานการเงินและบัญชี 
    ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
    เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน 
2.2 งานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและผู้อ านวยการกองคลังมีการ
สอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม(ต่อ) 
กองช่าง 
3.1 งานควบคุมการก่อสร้าง 
      สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งทีว่่างโดยประชาสัมพันธ์รับโอน
พนักงานส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
     จัดท าแผนการด าเนนิการกอ่สร้างอย่างเหมาะสม 
3.2  งานประสานสาธารณูปโภค 
       มอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจไฟทางสาธารณะในชุมชนและ

รายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน 
    สร้างความตระหนักและมีสว่นร่วมทุกภาคส่วน 
     จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
น าเสนอผู้บริหาร จัดหางบประมาณเพื่อแก้ไข เช่น จัดหาถังขยะ            
จัดหาพื้นที่รองรับขยะ  
     ด าเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน้แบบในการก าจัด
และคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน 
กองสวัสดิการสังคม 
1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ ซักซ้อมวิธีการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน   
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
 ขั้นตอนและกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันทุกหมู่ 
       ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพ 
       มีการให้ความรู้ความเข้าใจในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านบัญชี
ธนาคารของผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรง 
 
กองการศึกษา 
1.งานศึกษาปฐมวัย มีการจัดท าแผนชี้แจงแนวแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 
     จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่เก่ียวข้อง 
     มีการจัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกศูนย์ฯ ในทุก 6 
เดือน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้เลี้ยงเด็กทุกๆ 6 เดือน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
แนวทางปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
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4.2 จัดให้มีการประชุมชี้แจง ความเขาใจในนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อ
ทราบอย่างทั่วถึง 
4.3 มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการท างาน และตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา 
4..4 จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสาร คู่มือประชาชน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทราบผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 
4.5 จัดให้มีช่องทางการแลกเปลี่ยนความคิดทุกภาคส่วนเพื่อ
น ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
      ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
ติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธ ิ

     การติดตามประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งก าหนดในเอกสารแนะน า
จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ 
ข้อ 6 ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมาก 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. กิจกรรมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังมีรายการโอนเงินและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เกิน จ านวนครั้งตามที่แบบ
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องท าการปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

2. งานสารบรรณ การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
3. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
4. การปูองกันและแห้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ยาเสพติดมากข้ึน แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่คอยสอดส่องและแก้ไขปัญหาต่อไป 
5. การควบคุมและปูองกันประชาชนจากภัยโรคอุบัติใหม่ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความส าคัญและ 

ความร่วมมือในการปูองกันตนเองจากโรคติดต่อเท่าท่ีควร เนื่องจากยังมิได้ประสบกับโรคโดยตรง จึงควรเผยแพร่ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

6. ปกปูองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เมื่อมีการจัดกิจกรรมปกปูองเทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จะได้รับการร่วมมือจากประชาชนในระดับหนึ่ง 
       7. ) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การ
จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน     
        8.) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในระหว่างปียังไม่มี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง , มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
      9) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงิน
ไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
       10) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมี
การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกปูอง ปูองกัน รักษาเห็นคุณค่าของ   สาธารณะสมบัติ
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ของส่วนรวมร่วมกัน 
       ๑1) กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไฟทางสาธารณะเกิดความ
เสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน และเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน     
          12) ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน  การประเมินผลการควบคุมมีความเพียงพอ  
          13) ด้านเบี้ยยังชีพ การควบคุมที่มีอยู่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ เนื่องจากผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกราย ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

14) งานศึกษาและปฐมวัย มีการตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 

 
                                                                ชื่อผู้รายงาน 

                (นางวันทนา  บุญหรรษา) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

                                                                             ที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด 
1.กิจกรรมท าการโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้
เพียงพอกับความจ าเปน็ตลอด
ปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนคร้ังในการโอนหรือ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

1.ตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 

2.มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

-ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย 
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
ตลอดจนระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้ง ด าเนินงานตาม
นโยบายของผูบ้ริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

-การควบคุมที่มีอยู่ สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง 
เนื่องจากยังมีรายการโอนเงิน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกิน จ านวนคร้ัง
ตามที่แบบประเมินมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการก าหนดไว้ จึง
ยังมีความเสี่ยงอยู่ และต้องท า
การปรับปรุงในปีงบประมาณ
ต่อไป 
 

- ยังมีรายการโอนเงนิและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวน
คร้ัง ตามที่แบบประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการก าหนดไว ้

-จัดการประชุมการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณโดยจัดตั้ง
งบประมาณให้เพียงพอกับ
การใช้จ่ายและสอดคล้อง
กับแผนพฒันาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกตอ้ง 
ตามระเบียบง่ายสะดวกรวดเร็วต่อ
การค้นหาและน าไปปฏิบัต ิ
 

1.สถานที่เก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอ 
2.ได้รับหนังสือสั่งการ
ล่าช้า เกินก าหนดเวลา
ที่ต้องรายงาน 

-ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยและ
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
-จัดให้มีทะเบียนรับและส่ง
หนังสือที่เป็นปัจจุบนั 
-แยกเอกสารของแต่ละ
งานใส่แฟูมให้เป็นระเบียบ
และเป็นหมวดหมู ่

การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

-ไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร
อย่างเพียงพอท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการ
จัดเก็บและค้นหา 
-การได้รับหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ จากอ าเภอล่าช้า 
บางครั้งเลยก าหนดเวลา
การรายงานเจ้าหน้าที่จึง
ปฏิบัติงานไม่ทันเวลา 
 

-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการปฏิบัตงิานให้
เพียงพอ เพื่อสะดวกในการ
จัดเก็บและค้นหา 
- ตรวจสอบหนังสือสัง่การ
จากอินเตอร์เน็ต เพื่อ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
และปฏิบตัิทันทีเมื่อได้รับ
หนังสือ 
 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภัยเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธ ิ

1.เจ้าหน้าที่ขาดความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
2.ยานพาหนะและวัสดุ
เครื่องมือเกี่ยวกับงาน
สาธารณภัยมีสภาพเก่า
ท าให้เสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมสูง 
 

-  มีการจัดท าค าสั่ง 
แบ่งงานและมอบหมาย
หน้าที่การปฏบิัติงาน 
- มีการจัดกิจกรรม/ 
โครงการเพื่อฝึกและ
ทบทวนการปฏิบตัิงาน  
-ด าเนินการตาม 
แผนปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ
-มีการออกค าสั่งจัด 
ชุดปฏิบตัิการเวร เตรียม
ความพร้อมเผชิญเหตุสา
ธารณภัยตลอด 24 ชม. 

การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

-ขาดเจ้าหน้าทีป่ระจ า 
รถบรรทุกน้ า ขนาด 6 ล้อ 
จ านวน 1 ต าแหน่ง 
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
วัสด ุ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมสีภาพเก่า 
-ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
และ 
ปรับปรุงครุภัณฑส์ูง 
 
 

-ปรับปรุงและจัดท าค าสั่ง 
แบ่งงานและมอบหมาย
เจ้าหน้าทีป่ระจ าในการ
ปฏิบัติงานและดูแลรักษา
รถบรรทุกน้ าดังกล่าว และ
ด าเนินการสรรหา
เจ้าหน้าทีป่ระจ ารถบรรทุก
น้ า 
-จัดตั้งงบประมาณเพื่อ 
เป็นค่าใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาและปรบัปรุง
ครุภัณฑ์และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
-เปรียบเทียบประมาณ 
การราคาซ่อมแซมการ
รับจ้างก่อนการอนุมัติ
ซ่อมแซม 
 
 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
- เพื่อเป็นการปูองการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตพื้นที่ต าบล 
ล าสนธ ิ
- เพื่อปูองกันปัญหาอาชญากรรม
ต่าง  ๆ 

 
 

1.ประชาชนขาดความ
ตระหนกัถึงภยัยาเสพติด 

2.ไมม่ีการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนเทา่ที่ควร 

-จัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโทษและพษิภัย
ของยาเสพติด 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ร่วมมือในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
และโครงการบ าบัดฟื้นฟผูู้
ติดยาเสพติด 
- ก าหนดมาตรการเฝูา
ระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้เกิดผู้
เสพผู้ค้ารายใหม่ การ
ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนในการสอดส่องดูแล 
-จัดท าแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิแบบ
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

- มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 

-เยาวชนประชาชนขาด
ความตระหนักถึงปัญหา
และภัยเงียบจากยาเสพ
ติด 
-การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

-จัดโครงการรณรงค์อย่าง 
ต่อเนื่องทุกปี 
-ให้กลุ่มองค์กรประชาชน 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-จัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และปูองกันเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งด้านจิตใจที่
หลากหลายส าหรับเด็กและ
เยาวชนรวมถึงการสร้าง
ความรักความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
 
 
 
 
 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
 งานศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม การจัดการศึกษาและ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่ อใ ห้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การจัดการศึกษาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

 

1.ประชุม/ตรวจสอบกับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
ผู้ปกครองเพื่อประชุม
การเรียนการสอน 
2.ตั้งงบประมาณ
สนับสนนุด้านการศึกษา 
3.เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่จบ
การศึกษาด้านการสอน
เด็กอนุบาลและปฐมวัย 
ไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
ความรู้ ความสามารถ 
พัฒนาทักษะการสอนให้
ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 

- มีการตรวจเยี่ยมประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.อย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 

- การจัดการศึกษาเด็ก
อนุบาลและปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

- ผู้ดูแลเด็กบางคนขาด
ประสบการณ์ในด้านการ
จัดการดูแลเด็กปฐมวัย 

- ยังขาดอุปกรณ์ สนาม
เ ด็ ก เ ล่ น  ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้ง 

- บ ริ เ ว ณ รั้ ว ข อ ง ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์
ไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการที่
เด็กจะออกจากศูนย์ฯ 

 

- มีการจัดท าแผนชี้แจง
แ น ว แ น ว ท า ง ก า ร
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 

- จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมฝึกอบรมในส่วนที่
เก่ียวข้อง 

- มีการจัดท าสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
ทุ ก ศู น ย์ ฯ  ใ น ทุ ก  6 
เดือน  

- มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้เลี้ยง
เด็กทุกๆ 6 เดือน 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. การควบคุมและป้องกัน
ประชาชนจากภัยโรคตดิต่อและ
โรคอุบัติใหม ่
- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่
เก่ียวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 
-เพื่อปูองกันเฝูาระวังและควบคมุ
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพืน้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน มีความ
ยากจน ต้องท ามาหา
กิน และไม่มีความรู้ใน
การปูองกันโรคติดต่อ
อย่างเพียงพอ 
 

-ประชาสัมพนัธ์แก่
ประชาชนให้รู้จักวิธี
ปูองกัน ควบคุมโรค และ
การรักษาอย่างถูกวิธี 
-เฝูาระวังและติดตาม
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
- จัดเจ้าหน้าที่ด าเนนิตาม
แผนการปูองกันโรค 
-ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน การให้
ข้อมูลและรายงานแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- เนื่องจากประชาชนในพืน้ที่ยัง
ไม่ให้ความส าคัญและความ
ร่วมมือในการปูองกันตนเองจาก
โรคติดต่อเท่าที่ควร เนื่องจากยงั
มิได้ประสบกับโรคโดยตรง จึง
ควรเผยแพร่ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ประชาชนยังมีความ
ยากจน ต้องท ามาหากนิ 
และไม่มีความรู้ในการ
ปูองกันโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคิดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้
กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
-หาแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจและความร่วมมือ
แก่ประชาชนในชุมชน 
-ประสานความร่วมมือกับ
ผู้น าชุมชนและประชาชน
ให้มากข้ึน 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. ปกป้องเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
- เพื่อปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-เพื่อสร้างความปรองดอง 
สม านฉั นท์  แ ล ะ คว า ม
สามัคคีในชุมชน 

1.การรับรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารที่ ถูกต้อง
ของประชาชน ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลข่าวสาร
ที่ประชาชนได้รับ
อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้ ง  ในชุมชน
ขาดความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมใน
ท้องถิ่น    

- เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง 
โดยผ่านช่องทางตา่ง ๆ 
ให้มากข้ึน เช่นทาง
เว็บไซต์ หนังสือแจ้ง
เวียนผู้น าชุมชน 
เอกสารแผ่นพับฯลฯ 
-แจ้งหนังสือเวียน
ให้กับผู้น าในพืน้ที่เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์และ
เชิญผู้น า ประชาชนเข้า
ร่วมการจัดกิจกรรม
ปกปูองเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์เพื่อ
สร้างความปรองดอง 
สมานฉนัท์และความ
สามัคค ี
 

-  เมื่อมีการจัดกิจกรรม
ปกปูองเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์สร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์จะ
ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในระดบัหนึ่ง 
 

- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องของประชาชน ซึ่งความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับอาจท าให้เกิด
ความขัดแย้ง ในชุมชนขาดความร่วมมือในการท า
กิจกรรมในท้องถิ่น    

- เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 
- จัดท าแผนงาน
โครงการปกปูองเทิดทนู
สถาบนั
พระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดอง
สมานฉนัท ์
-ประสานความร่วมมือ
กับผู้น าชุมชน 
ประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หัวหน้า 
ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ตรง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

- งบประมาณในด้าน
การพัฒนาบุคลากร
ยังไม่เพียงพอ 

- การตั้งงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. รายงานผลการอบรมการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. การนิเทศการจัดกิจกรรม 
การเรียน การสอน และการ
จัดประสบการณ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ความเสี่ยง 
๑. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 

๑. อบรมหลักสูตรที่
เก่ียวข้อง 
๒. นิเทศการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน และ
การจัดประสบการณ์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรม เกี่ยวกับด้าน
อาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการด้านอาคาร 
สถานที่ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- อาคารเรียน/ 
ห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
พื้นที่โดยรอบ ยังไม่
เพียงพอกับจ านวน
เด็กนักเรียน 

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ค่าบ ารุงรักษา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ทรัพย์สินที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านัก
ปลัด เชน่ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธ ิ

- การตรวจสอบอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์ และ
สิ่งแวดล้อม ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีสภาพที่เหมาะสม 
และเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการจัด
ประสบการณ์ของเด็ก
นักเรียน 

ความเสี่ยง 
๑. อาคารเรียน/ห้องเรียนนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อการแยก
ระดับชัน้ และไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก
นักเรียน 
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมและพฒันาในด้าน
อาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๓. พื้นที่ไม่เพียงต่อการขยายบรเิวณการ
จัดการเรียนการสอน 

๑. ขอสนับสนนุ
งบประมาณและบริหาร
จัดการงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรม พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือให้มีสื่อการเรียน การ
สอน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้งที่เพียงพอ
เ พ่ิ ม ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
ประสิทธิผลในการจัดการ
เรียนการสอนและการจัด
ประสบการณ์มากข้ึน 

- เนื่องจากมีการ
พัฒนาด้าน
เทคโนโลยสีมัยใหม่
ที่รวดเร็ว ท าให้
งบประมาณที่มไีม่
เพียงพอต่อการ
จัดซื้อ สื่อการเรียน
การสอน ที่ทันสมัย 

- การตั้งงบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน 
เพื่อจัดหาสื่อการเรียน 
การสอน วัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องเล่นสนาม 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๑. การตรวจสอบสื่อการเรียน 
การสอน วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องเล่นสนาม ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๒. นิเทศการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอน และการจัด
ประสบการณ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ความเสี่ยง 
๑. สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งไม่เพียงพอและ
อยู่ในสภาพการใช้งานไม่ได้ 
๒. บุคลากรขาดทักษะในการใชส้ื่อการ
เรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการจัดประสบการณ์ 

๑. ร่วมกับผู้ปกครอง
ซ่อมแซม และจัดท าสื่อ
การเรียนการสอนจาก
วัสดุธรรมชาตทิี่มีอยู่ใน
แต่ละท้องถิ่น ภาคเรียน 
ละ ๑ คร้ัง 
๒. ฝึกอบรมและนิเทศ
การใช้สื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและการจัด
ประสบการณ ์

ส านักปลัด 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
กิจกรรม 
1.กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ล าสนิ ได้มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญ
การ 
-เพื่อให้กองสวัสดิการสังคม อบต.
ล าสนธิ ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน 
 

กองสวัสดิการสังคม 
อบต.ล าสนธิ ปัจจุบนัมี
พนักงาน 2 คน ที่
ปฏิบัติหนา้ที่ คือ  
1.นักสังคมสงเคราะห์
ช านาญการ 
2.พนักงานจา้ง 

ขาดคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองสวัสดิการสังคมยังขาด
แคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน การประเมิน
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในของกอง
สวัสดิการ อบต.ล าสนธิ มี
องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในกองฯ คือ
กิจกรรมสรรหาต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ
สังคมและต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
พบว่ายงัมีความเสี่ยงที่
จะต้องควบคุมต่อไป 
 

ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของกองสวัสดิการสังคม มีจ านวน
มาก และพนักงานภายในกองมไีม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 

แจ้งผู้บริหารและส านัก
ปลัดเพื่อด าเนนิกสนสรร
หาต าแหน่งที่วา่ง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม อบต.ล า

สนธ ิ
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. งานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
-. เพื่อให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
-. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
-. เพื่อให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ 
 

1 . จั ด ท า เ อ ก ส า ร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น 
2 มีการเร่ งรัดการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น  แ ต่
เอกสารไม่ครบถ้วน
โ ด ย ไ ม่ ผ่ า น ก า ร
ตรวจสอบก่อน 

- ถือปฏิบัติตาระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน - การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)  
 -มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  
  

- สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไประเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบการรับ และ
การน าฝากเงิน 
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ 
 
 
 

-การจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
- มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่
เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
 

-ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
- เจ้าหน้าที่การเงินและ
หัวหน้ากองคลังมีการ
สอบทานการเบิกจ่าย
ตามข้ันตอน 

ผอ.กองคลัง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ 

1.ขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบในดา้น
จัดเก็บรายได้โดยตรง 
 

- ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
 - มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีผู้อ านวยการกอง
คลังติดตาม  
 

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบการรับเงินการ
น าส่งเงินและการน าฝาก
เงินเป็นประจ า 

- ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการค านวณ ประเมิน
ค่าภาษีต่าง  ๆ 

 ควรสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

ผอ.กองคลัง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพ่ือให้การด าเนินการที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘  

1.เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 

- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และระ
เบียกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 - มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- มีผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม  

-มีการสรรหาเจ้าหน้าที่
พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมายงานด้าน
พัสดุ 
- สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไประเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม.และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

-มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมากท าให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- เอกสารประกอบการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 

- มีการสรรหา บรรจุ
แต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุ
และมีค าสั่งแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
-เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีและ
ผู้อ านวยการกองคลังมี
การสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

ผอ.กองคลัง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
1. งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบ
แปลน และปฏบิัติตามระเบียบ  
กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
 
 
 
 

1.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ในการควบคุมงานท า
ใ ห้ ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ไ ม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ ที่
ก าหนด  

- การควบคุมงานก่อสร้างให้
ควบคุมงานตามแบบแปลน
และถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
- ประสานกับผู้รับจ้างในการ
ด าเนินงานโครงการและ
ประสานคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างช่วยควบคุมการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 

-การปฏิบัติงานดา้นการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
เจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ท าให้
งานก่อสร้างไม่เปน็ไปตาม
แบบที่ก าหนด 
  
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติงานดา้นการควบคุม
งานก่อสร้างเจา้หน้าที่ไม่
เพียงพอในการควบคุมงานท าให้
การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่
ก าหนด   

-สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่ง
ที่ว่างโดยประชาสัมพันธ์
รับโอนพนักงานส่วน
ต าบลอยา่งต่อเนื่อง 
-จัดท าแผนการด าเนนิการ
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองช่าง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานประสานสาธารณปูระ
โภค 
กิจกรรม 
การส ารวจและซ่อมแซมงาน
ระบบไฟฟูา 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อบริการประชาชนดา้นการ
สาธารณปูโภคด้วยการซ่อมแซม 
ไฟทางสาธารณะให้พร้อมใช้งาน
และลดปัญหาข้อร้องเรียน 

 

1. งานไฟฟูาและถนน
เกิดการช ารุดบ่อย จึง
ท าให้เกิดข้อร้องเรียน
ของประชาชนมากข้ึน 

 -การด าเนินการส ารวจ
ไฟฟูาทางสาธารณะหาก
เสียหายใช้การไม่ได้ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซม 
-ประสานกับชุมชนหรือ
ผู้น าให้มีส่วนร่วมช่วย
สอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน หรือมอบหมาย
ดูแลรับผิดชอบ  

-จัดท ารายงานผลการส ารวจ
และรายงานผลด าเนินการ
ซ่อมแซมผู้บังคับบญัชา  
 
 
 
 
 

- ไฟทางสาธารณะเกิดความ
เสียหาย อาจเกิดข้อร้องเรียน 
และเกิดความไมป่ลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ห น้ า ที่
ด าเนินการส ารวจไฟทาง
สาธารณะในชุมชนและ
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซม 

ผอ.กองช่าง 
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(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4) 
ความเสี่ยง 

 
 

(5) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
 
 
 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

(7) 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
 
 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการ
ก าจัดขยะมูลฝอยชองชุมชน 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อลดปริมาณขยะและมีการคัด
แยกขยะก่อนทิ้ง 
-เพื่อปูองกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น 
อุจจาระร่วง ไขเ้ลือดออก  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
ในการก าจัดขยะ 

1 . ป ร ะ ช า ช น ไ ม่
ตระหนักถึงการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

- ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนตระหนักถึงการมี
ส่วนร่วมในการก าจดัขยะ 
 
 

การประเมินผลการควบคุมมี
ความเพียงพอ 
 

- การเติบโตของชุมชน ท าให้มี
จ านวนหลังคาเรือนเพิ่มข้ึน 
ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึน 
- อัตราการเกิดโรคที่มีปัจจัย
สาเหตุมาจากการก าจดัขยะที่ยงั
ไม่ถูกสุขลักษณะ 
    

- สร้างความตระหนักและ
มีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ลด
การใช้ถุงพลาสติก 
- น าเสนอผู้บริหาร จัดหา
งบประมาณเพื่ อแก้ ไ ข 
เช่น จัดหาถังขยะ จัดหา
พื้นที่รองรับขยะ  
- ด าเนินโครงการองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ต้นแบบในการก าจัดและ
คัดแยกขยะอย่างยั่งยืน  

ผอ.กองช่าง 
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