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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ส านักงานปลัด 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ  
         บ ารุงรักษา   
          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
การใช้งานในภารกิจของ อบต. ลักษณะการใช้งานท าให้รถยนต์
ช ารุดเสียหายเร็ว   นอกจากนี้มีรถที่ได้รับโอนจากหน่วยงานอ่ืน
ซึ่ ง เป็นรถมีสภาพที่ผ่ านการใช้งานมานาน ท าให้สูญ เสีย
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง และการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล
นั้น 
 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือการ
บรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 4 ปี การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและ
ขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
๑.๓) กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี   
       ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาห้าปีมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและ
สมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนฯ 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
ผลการประเมิน 
     ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  5   งาน   คือ 
๑) งานบริหารทั่วไป  
๒) งานนโยบายและแผน   
3) งานกฎหมายและคดี  
๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
๕) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐบาลพ.ศ.2561  
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายในแลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง   พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนใหม่ จ านวน 5  กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ
การบ ารุงรักษา   
2.กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
3.กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
5.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
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๑.4) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ท าให้ยากต่อ
การควบคุมป้องกัน 
1.5) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
        เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ การลงเลข
หนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลง
เลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่
น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
 
 

 
      พบว่าจุด อ่อนหรือความเสี่ ยง เดิมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ กิจกรรมด้านงาน
กฎ ห ม า ย   ส่ ว น กิ จ ก ร ร ม ที่ ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ ด้านการใช้รถยนต์
ของหน่วยงาน, ด้านงานบริหารงานบุคคล,ด้านการ
จัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดซึ่งได้น าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
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 ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา พบว่า  
      เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก เนื่องจากเกิด
การช ารุดเสียหายจากการใช้งาน และช ารุดบ่อยครั้ง   
เนื่องจากต้องมีการน ารถยนต์ไปใช้งานทุกวัน  
 

๒.๒) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล    
    เกิดความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง 4 ปี การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาด
กระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีการ
โยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
 
๒.๓) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
      จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบ
กับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมี
น้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ  ซึ่งท า
ให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 
๒.๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง 
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่
ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
๒.5) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
    ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและ
ประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจ
ใส่และติดตามน าเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง  
 

     
   การประเมินความเสี่ยงในส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกะปุ  อยู่ในระดับที่มีความ
เหมาะสม  ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน  เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วน/กองงานและระดับกิจกรรมการท างานที่
สอดคล้องกันมากขึ้น  เน้นในกิจกรรมย่อย และ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วน/กอง งานเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 
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3.กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา 
     กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ปรากฏว่ามีค าสั่งแบ่งงาน
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้
รถยนต์ให้ชัดเจน ,หัวหน้าส านักปลัดควบคุมและมอบหมาย
ให้พนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออก
และรายงานการควบคุมให้ทราบเป็นประจ าของทุกเดือน 
๓.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง   ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอตลอดจนส่งเสริมขวัญและก าลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานและส่ งเสริมกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน  
๓.๓ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ประชุมชี้แจงผ่ านกิจกรรมที่ลง พ้ืนที่ ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
๓.๔ กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      จัดให้มีการอบรมให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
ในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
๓.5 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและน า
หนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 
 

การประเมินผลการควบคุม  
     มีการควบคุมที่ เหมาะสม โดยการติดตาม
ตรวจสอบจากผู้บริหาร หัวหน้าส านักปลัดและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ  
    กิจกรรมการควบคุมของส านักงานปลัดอยู่ใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น
กว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดย
หัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและ
ปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน 
ท าให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการ
ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้าน 
สมาชิกสภา อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการ
ด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่
เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
        ส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
    ๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในส านักปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่ างแท้จริ ง  โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร        
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า
รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ 

 
    ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุก
ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้
ทันท่วงท ี

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้ แบบสอบทาน เป็น เ ครื่ อ งมื อ ในการติ ดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
 
 
 
 

 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ งก าหนดใน
เอกสา รค า แนะน า ก า รจั ดท า ร าย ง านตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความ
เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
 -  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ใน
การปฏิบัติงาน    
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
   ๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ         
   - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน  
  ๑.๓ กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง          
     มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจาก
การค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด
และไม่มีการตรวจทาน 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
  ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัด 
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่นๆซึ่งอาจ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซ้ือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งาน
นาน ซึ่งจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง     
  ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษา ระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
    กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
๑) สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสีย
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
   กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง              
๑)  มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม 
เนื่องจากการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน 
กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการด าเนินงาน และการ
ค านวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด 

กองช่าง 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค าสั่ง
แบ่งงานในภารกิจ  4 งาน คือ 
1. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
2. งานก่อสร้าง 
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐบาล พบว่า ความเสี่ยงในภารกิจ 
3 งาน คือ 
1. งานซ่อมแซมไฟฟ้า     
2. งานก่อสร้าง 
3. การค านวณประมาณการช่าง   
ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง              
 
การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการ
บริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้อง
ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
        กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน
ไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
          กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้
การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ               
สาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
         กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   
- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  

 

 
 
    กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เกิ ดจากต้ องแก้ ไขปัญหาความต้ องการของ
ประชาชน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา มีการอัพเดทข้อมูลในระบบ
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
๒. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
๓. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและ
ทันเวลา 
๔. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่
เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 

 
   มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิด
ปัญหาอุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และ
สัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุง
ต่อไป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและ
ตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 

 
     การติดตามผลการประเมินผลของกองช่างมีการ
ความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจาก                  
หัวหน่วยหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองสวัสดิการสังคม 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
         เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร  รวมทั้งก าลั ง
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้บริการได้ทุกเวลาส าหรับผู้มีสิทธิที่มาขอรับ
เงินหลั งก าหนดเวลา  และเป็นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้มีสิทธิไม่ให้ความส าคัญ ไม่มา
รับเงินตามก าหนดเวลา 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
        ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามก าหนดเวลาที่นัดหมาย  
เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อยความเสี่ยงในการจ่าย
เบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต(กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของบประมาณ 
 

3.กิจกรรมควบคุม 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  
 ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
     ก ากับ  ดูแล  และพยายามชี้แจงข้อดีข้อเสีย ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบรวมถึงด า เนินการประชาสัมพันธ์  โดย
ประสานงานให้กับผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง และ
ล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 3 วันท าการ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
-ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพ่ือ
ทราบ 
-ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อ
มีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 

ผลการประเมิน 

     กองสวัสดิการสังคม  แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น 4 งาน คือ 1. งานบริหารงาน
ทั่วไป 2. งานพัฒนาชุมชน 3. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 4. งานสาธารณสุข จากการ
วิ เ คราะห์ประ เมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561  พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดย
ด าเนินการดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสาย
ทุกเดือนก่อนวันนัดหมายจ่ายเงิน 
2. จัดท าหนังสือส่งให้แก่ผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
3. เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสารต่างๆ
ก่อนออกด าเนินการ 
4. การตรวจสอบสถานะ การมีชีวิตและการย้าย
จากทะเบียนราษฎร์ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
5. การติดตามและประเมินผล 

กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
      ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ และหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม ผลการประเมินตาม
แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ 
พบว่า กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองคลัง 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความแม่นย าในระเบียบและหนังสือสั่ง
การใหม่ๆ ท าให้ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ 
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดทักษะประสบการณ์  
 

๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ 
ประชาชนยังไม่เข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การเสียภาษี และไม่ให้ความร่วมมือในการช าระภาษี 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ความเสี่ยง 
- เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะ ความแม่นย าในระเบียบ 
- ประชาชนไม่เข้าใจว่า งานพัสดุ เช่น การก่อสร้าง ท าไม 
ต้องก่อสร้างช่วงฤดูฝน 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ความเสี่ยง 
-  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะประสบการณ์ 
-  ประชาชนไม่เข้าใจว่า เงินที่ช าระค่าภาษี อบต. เอาไปท า
อะไร 
 
 

กองคลัง 
ผลการประเมิน 
กองคลังแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น  ๔  งาน 
คือ 
          (๑)  งานการเงิน  
          (๒)  งานบัญช ี
          (๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          (๔)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐบาลพ.ศ.2561  บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายในแลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบว่าทั้ง 
๒ กิจกรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมดังนี้ 
๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการปัจจุบัน  
และสม่ าเสมอ 
- มีการติดประกาศ การประชาสัมพันธ์แผนการจัดหา
พัสดุประจ าปี 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการปัจจุบันและ
สม่ าเสมอ เพ่ือจะได้มีทักษะและประสบการณ์มากข้ึน 
- จัดท าป้าย แผ่นพับ และส่งหนังสือให้ผู้ประกาศหอ
กระจายข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี  
การช าระภาษี 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้ 
๑.ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่ง
การ จากอินเตอร์เน็ตและหนังสือจาก อ าเภอ, จังหวัด 
๒.จัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีและติดประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้ 
๑.ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน 
๒.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในการช าระภาษี ทางป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และผู้ประกาศหอกระจายข่าวแต่ละ
หมู่บ้าน 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-  น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการสืบค้นระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ในเรื่องปัจจุบัน 
-  จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการสืบค้นระเบียบ หนังสือ
สั่งการในเรื่องปัจจุบัน 
- ประชาสัมพันธ์ ด้วยป้าย, แผ่นพับ ,หอกระจายข่าว 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
   มีการปรับปรุงโดยใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ และสื่อสาร 
โทรศัพท์สอบถามที่ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

 
๑. 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมการควบคุม 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการประเมิน 
    กองการศึกษาฯ มีภารกิจโครงสร้างและค าสั่งแบ่ง
งาน 4 งาน คือ  
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา   
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
3.งานกิจการโรงเรียน   
4.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
        ซึ่งได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงานกองการศึกษา 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  พบว่า กิจกรรม
ด้านฝ่ายการบริหารการศึกษาเป็นความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 2 กิจกรรม คือ 
    (1) กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของ
ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบ
งานการเงินที่เก่ียวข้อง 
    (2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการ
อบรมเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ข้อสรุป 
    โดยรวมกิจกรรมด้านฝ่ายบริหารการศึกษา พบว่า 
    (1) กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง 
คื อ  มี ก า ร อ อ ก ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ง า น ที่ ชั ด เ จ น                
ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และมีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

 กิจกรรมด้านฝ่ายการบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
2 กิจกรรม คือ 
(1)กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงินที่
เกี่ยวข้อง 
(2)กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้  ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และบุคลากรยังไม่เข้ารับการอบรมเรื่องการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

 2.การประเมินความเสี่ยง 
(1)กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ 
(2)กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา พบว่า บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
     (2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอใน
ระดับหนึ่ ง คือ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากระเบียบ หนังสือสั่ง
การจากกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
ด าเนินการจัดท าตามแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องระดมความคิดและท างานร่วมกันเป็นทีม
เพ่ือช่วยกันในการจัดท าแผน 
 

 
(1) ด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด าเนินการโดยออกค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
คลอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เ พ่ิมเติมในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง มีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะและให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
(2) กิจกรรมด้านบริหารและวิชาการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ด าเนินการโดยให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และด าเนินการ
จัดท าแผนตามแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
       มีระบบ Internet มาใช้ในการบริหารและการ

ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถปฏิบั ติ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันต่อเวลาที่ก าหนด และ
มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสารไปยัง
บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผล
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
 มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยก าหนด

วิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดย เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิ บั ติ  หั วหน้ า งาน  รั กษาการ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องติดตามก ากับดูแลเพ่ีอให้งานกอง
การศึกษาไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า   

1.ส านักงานปลัด  
จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มี  5  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ   

             1.1 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับใช้ในภารกิจ 
ของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็ว  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่ง
อาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
            1.2 กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 4 ปี  การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   

  1.3 กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาห้าปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 

  1.4 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

   1.5 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมา
ลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่า
เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 

2.กองช่าง 
จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   
   2.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
      ๒.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ  
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ 
สาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
     2.๓ กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการค านวณ
สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 

3.กองสวัสดิการสังคม 
จากการวิเคราะห์ ส ารวจ  กองสวัสดิการสังคม  มีความเสี่ยง 1 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
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4.กองคลัง 
         จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส่วนการคลังมีความเสี่ยง  ๒  กิจกรรม คือ  
 1.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
โดยทั้ง ๒ กิจกรรมพบว่ามีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

5.กองการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
           ข้อสรุปผลการประเมินควบคุมภายใน พบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ  

1. กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

 
 ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมภายในปีต่อไป 
 
 
      (ลงชื่อ)             ผู้รายงาน 
               (นายสุวรรณ   หว่างจิตร) 
       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะปุ 
                วันที่  17  ตุลาคม  ๒๕62 


