
     

 
 
 
 
 
 
ที่  อบ 83101/446                                                  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
                                                                             อำเภอสำโรง  อบ 34360 

                                                                 17   ธันวาคม   2564 

 

เรื่อง      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ประจำปี 
            งบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน      นายอำเภอสำโรง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1,4,5,6)                จำนวน    1   เล่ม 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่นแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30   กันยายน  2563 และเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น 

   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30   กันยายน  2564  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1,4,5,6)   เพ่ือจะได้
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                         ขอแสดงความนับถือ  

     
      ลงชื่อ  จ่าอากาศตร ี                

                                             (พรศักดิ์   พลภักด)ี  
    ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น        
                 
 
 

สำนักงานปลัด อบต.โนนกาเล็น 
โทรศัพท์ 045-210-834-6 

 

 

 



     

                              แบบ ปค.1             
     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    

      (ระดับหน่วยงานของรัฐ)   
 

เรียน  นายอำเภอสำโรง 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2561  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึง่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่ออถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังงคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของงรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอสำโรง 
 

       กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้  อย่างไรก็ดี มีความ
เสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 สำนักงานปลัดฯ 

กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน  ประชาชนในพื้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือ
เสนอปัญหา/ความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 

กองคลัง 
กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ไม่มีห้องเก็บพัสดุที่เป็นสัดส่วนทำให้เป็นความเสี่ยงเรื่อง
การเบิก-จ่ายและการควบคุมพัสดุประจำปี  ไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ 
ณ วันสิ้นงวด และเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
กิจกรรมการออกแบบและการประมาณราคาก่อสร้าง การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่
ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องการการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าเก่ียวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
กิจกรรมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ ความชำนาญในการทำ 
การเบิก-จ่ายเงิน egp และการทำงานด้านพัสดุ 

 
                                                                         (ลงช่ือ)  

                                                                      (นายวรพจน์  พรรณวิไล) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

                                                                       วันที่   24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 
 

      



     

                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น                                    แบบ ปค. 4 
                            รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                    สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วนัท่ี  30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2561  

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

สำนักปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
         1.1  กิจกรรมการจดัทำประชาคม  
สภาพแวดล้อมภายใน 
       ตามคำสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
สำนักปลัด แบ่งออกเป็นภารกิจงานประจำ  4  งาน   คือ 1. งานบริก
หารงานทั่วไป  2. งานนโยบายและแผน  3. งานกฎหมายและคดี  4.  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อสำรวจและประเมินแล้ว มี
ระบบควบคุมภายในที ่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ย ังมีจุดอ่อนอยู ่บ้าง 
กล่าวคือ การพิจารณาโครงการโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่จำนวน
โครงการยังคงมีจำนวนมากท่ีเกินศักยภาพในการปฏิบัติ   
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
         1.  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นมเีขตพื้นท่ีรับ 
ผิดชอบท้ังหมด 12 หมู่บ้าน  มีพื้นทีค่วามรับผดิชอบมาก และความ
ต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการ
บริหารงานมจีำนวนจำกัด  จึงทำให้การจัดทำแผนพัฒนา  ไมส่อดรบั
กับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 กำหนดให้นำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  
        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก เพื่อ
รองรับการนำโครงการไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต ่อไป เพราะหากไม่มีไว ้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่
ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ีจะนำมาดำเนินการได้ 

 
ผลการประเมิน    
          สำนักปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจำ  4 งาน   คือ 1. งานบริหารงาน
ทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี  4.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. 
งานนโยบายและแผน ( กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น)  2. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย)  
 
1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
โนนกาเล็น มีการควบคมุที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนกาเล็น ได้ดำเนินการ  ดังนี ้
        1.จัดประชุมระหว่างผู้บรหิาร พนักงาน อบต. ผู้นำ
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคญัในการประชุมประชาคม
จัดทำแผน 
        2.มีการปะชาสัมพันธ์นัดหมายวัน เวลา สถานท่ีที่
แน่นอน ในการออกประชาคมให้ประชาชนทราบล่วงหนา้ 
หรือมีการจดัประชุมประชาคมนอกเวลาราชการ      
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมี
ความเสี ่ยงที ่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุม
ต่อไป 



     

                                                        
        

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

         1.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย 
สภาพแวดล้อมภายภายใน 
              ขาดเจ้าหน้าท่ี  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนโดยตรง  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร. ) ในหมู่บ้านยังไมเ่พียงพอต่อพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การสั่งใช้
กำลังยังไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจาก ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารยังไม่สะดวก ลา่ช้า จึงทำให้มีกำลังในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทำใหเ้กดิความลา่ช้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
              ขาดวัสดุ – อุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพ   ในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจำกัดด้วยงบประมาณที่จะ
สามารถนำมาดำเนินงานได ้
สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
              ในช่วงฤดูฝนจะมีพายฝุน ลมแรง  ทำให้บ้านเรือน
ราษฎรเสียหาย  ผลติผลทางการเกษตรไดร้ับความเสยีหาย  
พื้นผิวถนนไดร้ับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนท่ี
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก  และเมือ่ถึงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจาการขาดแคลนนำ้ในการอุปโภค – บริโภค 
พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งเป็นปญัหา
ใหญ่ในช่วงปีท่ีผ่านมาและยังไมส่ามารถหาทางป้องกันได้  ทำ
ได้เพียงแค่หาทางแกไ้ขเฉพาะหนา้ไปก่อนเท่านั้น 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
        2.1   กิจกรรมการจดัทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนกาเล็น   
1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความ
ชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

1.2.  กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้ดำเนินการ  
ดังนี ้

1. มีการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

2. มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใหเ้พียงพอต่อการ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

3. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. มีการจัดฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้แก่ อป.พร. 
     ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ใน
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนน
กาเล็น   และกิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้อง
ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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     2.2  กิจกรรมการดำเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั    
           1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
           2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที ่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดยตรง 
           3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่ งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
           4.  ปัญหาในการสั่งใช้กำลัง อปพร.ในเขตพื้นท่ี   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
         3.1 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกา
เล็น   
          1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและ
เข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วนำมาปรับปรุง 
แก้ไข  
           2.  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น        
           3.  ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนกา
เล็นในการดำเนินการจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ร่วมกัน          
            4. จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 
            5. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการ
เข้ามาช่วยคิด  ช่วยทำในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
            6.  จัดทำโครงการ หมู่บ้านนำร่องในการเป็นต้นแบบในการ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯกำหนด 
       3.2  กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 
          (1)  เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน  เพื ่อเพิ ่มสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกำลังหลักในหมู่บ้าน/ตำบลใน
การปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นใน
พื้นที ่
          (2)  พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  และ
ฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
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         (3) จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการปฏิบัต ิงานให้
เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
         (5) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งท่ีเรียกใช้งาน 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
       4.1  กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนกาเล็น   
       - ปรับปรุงคำสั ่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  สำรวจข้อมูล
เพิ ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
ประชาสัมพันธ ์ให ้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วม  ในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัด
ประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 
     4.2 กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 
          -   สำรวจข ้อม ูลข ่าวสารจากระบบ   Internet  ว ิทยุ   
โทรทัศน์  และทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และ
เพื่อเตรียมการป้องกันภัย  และสำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  
Internet  เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่ง
การ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจ
ล่าช้าไม่ทันการ   
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
                ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง  ๆ  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตามประเมินผลในแบบ
ติดตาม ปอ.3 พบว่า  1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  และ 2  กิจกรรมการดำเนินการ
ช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย  มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   
จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป 
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กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                     
             1.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
สภาพแวดล้อมภายใน    
             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื ้อ – จัดจ้างตาม
ปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการ 
             3.  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ( เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจำ  และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แก้ไขปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมี
ข้อผิดพลาดได้ 
2.  การประเมินความเสี่ยง   
       2.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ผู ้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
             2.  การจัดซื ้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       3.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 1 .กำช ับให ้แต ่ละหน ่วยงานต ิดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจำ  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับ
ความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื ้อ-จัดจ้าง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา 
 

ผลการประเมิน  
         กองคลัง   มีภารกิจตามโครงสร้าง และคำสั่งแบ่ง
งาน  3  งาน  คือ 1.งานการเงินและบัญชี  3.งานพัฒนา
และการจัดเก็บรายได้  และ3.งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 
1.งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุกิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปอ. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคมุ
ที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  ได้ดำเนินการ  ดังนี ้
1.กำช ับให ้แต ่ละหน ่วยงานต ิดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจำ  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหา
พัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2. กำชับเจ้าหน้าทีใ่ห้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกำหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจา้ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา 
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4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
              4.1   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
             1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ด ี
             2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ  
             3) นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบตัิราชการ 
มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อ
มีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา กส็ามารถจะตรวจเชค็ข้อมูลได ้
อีกทั้งส่วนการคลังได้นำข้อมูลดังกล่าวลงเว็ปไซต์ของกรมบญัชีกลาง เพื่อช่วย
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้วย 
            4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียง
ตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
            5)  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก 
เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านใน
เขตตำบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
5. วิธีการติดตามประเมินผล     
     5.1   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
            1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี  
                ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน 
            2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัด
จ้าง ( ตามแบบ คตง.) 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความ
เสี ่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 



     

 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          1.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง   
      สภาพแวดล้อมภายใน 
           จาการสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่
ละข้อแล้ว  พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ  แต่ยังพบ
ความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง  เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบขาด
ทักษะและความชำนาญในการประมาณราคาก่อสร้างทำให้ประมาณ
ราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานท่ีจะดำเนินงาน 
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
           พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้อง
กับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทำให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก  
2.  การประเมินความเสี่ยง 
       2.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง    
            1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ยังขาดความชำนาญและทักษะใน
การใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้องใน
การดำเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทำให้การประมาณการล่าช้าไม่
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็
มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1   กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง   
         1) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ ใหม่ ๆ 
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 
เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทำข้อบัญญัติใหส้อดคล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากท่ีสดุ 
         2)   ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 
         3)  ปรับกรอบอัตรากำลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม 
 

ผลการประเมิน    
          กองช่าง  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัต ิงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจำ  3 งาน คือ 1 งานก่อสร้าง 2. 
งานออกแบบและควบค ุมอาคาร 3. งานประสาน
สาธารณูปโภค  จากการว ิ เคราะห ์ประเม ินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยง
ในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานก่อสร้าง( กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้าง )  2. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตาม
ผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( 
แบบติดตาม ปอ. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง  มีการควบคุมที่
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  ได้
ดำเนินการ  ดังนี ้
1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
        แต ่อย ่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา
ก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง
การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
2. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  มีการควบคุมที่เพยีงพอ  
บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  ได้ดำเนินการ  ดังนี ้
1.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง    
ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  ยังมีความเสี่ยงท่ี
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 



     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ  
Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  สามารถสืบค้นข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรกต็ามยังมีข้อจำกดัในการใช้งานของระบบแต่
ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจำกดัด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งาน
ระบบ Wireless Lan ภายในองคก์ร 
5. การติดตามประเมินผล 
          ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานช่วยในการ
ติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และจากการ
ติดตามประเมินผลในแบบตดิตาม ปอ.3 พบว่า   กิจกรรมการประมาณราคา
ก่อสร้าง   มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  แตย่ังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความ
เสี ่ยง  ในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง 
และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องดำเนินการจัดทำ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 



     

     

                              

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
            1.1 กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     สภาพแวดล้อมภายใน 

             ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  มี
ภารกิจงานท้ังสิ้น  3  งาน  เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายใน
ของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ  
แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในการ
เบิกจ่ายเงิน egp และการทำงานด้านพัสดุ  
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการ ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการทำระบบ egp และทำการเบิกจ่ายเงินเอง 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงาน
ประจำแล้ว  ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ  ดังต่อไปนี้ บุคลากรขาดความรู้
ความชำนาญในการเบิกจ่ายเงิน egp และการทำงานด้านพัสดุ  
3. กิจกรรมการควบคุม 
          1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจำ       
4.  สารสนเทศและการตดิต่อสื่อสาร 
         นำระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัตริาชการ  
เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไมต่้องรอรับหนังสือ
สั่งการที่มาตามระบบธุรการ  มาศกึษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี ้
          (1)  การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ระบบ  Internet  เพื่อทราบข้อมลูที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน   
          (2) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. โนนกาเล็น    
ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless  Lan   เพื่อเป็นการสื่อสารที่
ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมลูข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ 
           (3) สามารถศึกษาค้นคว้าหรือหาความรู้ด้านการเบิกจา่ยเงิน 
egp และการทำงานด้านพัสดุได้ทางอินเตอร์เน็ต 
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
       ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงานเป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานช่วยใน
การติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในการติดตามและประเมิน 
ผลนั้น 

ผลการประเมิน 
        กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจตาม
โครงการและคำสั่งแบ่งงาน 2 งาน  คือ  1. งานบริหาร
การศึกษา  2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 1. 
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ( กิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬา) จากการติดตามผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปอ. 3 ) 
พบว่า  
1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
ได้ดำเนินการ  ดังนี ้
1. ส่งบุคลากรที่ทำการเบิกจ่ายเงิน การเข้าระบบ egp และ
การทำงานด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม 
       
ข้อสรุป 
      บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน การทำ
ระบบegp และการทำงานด้านพัสดุ มากข้ึน 



     

 

 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมภายใน  
     1.  คำสั่งแบ่งงาน  ในคำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม  มกีาร
กำหนดผูร้ับผดิชอบงานแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
     2. มีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม  
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
     การเดินทาง เนือ่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็นหมูบ่้านท่ี
ห่างไกลกันมาก การเดินทางของผูร้ับผิดชอบการแจกเบี้ยยังชีพจึงไมส่ะดวก
เท่าที่ควร 
     2.การประเมินความเสีย่ง 
          กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม  เมื่อสำรวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว  
ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับ   

(1) งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมฯล่าช้า ทำให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า 

(2) เกิดการการย้ายที่อยู ่ของผู ้รับเบี ้ยยังชีพ ทำให้การเกิดการเบิก
ซ้ำซ้อนกัน 

   3. กิจกรรมการควบคุม 
          (๑) จัดชุดรักษาความปลอดภัยของ อบต.ไปพร้อมกับผู้ที่เดินทางไป
เบิกจ่ายเงินสดจากธนาคาร 
          (๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินโดยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น  
          (3) ต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่จากทะเบียนราษฎร์ของผู้ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเล็นเทียบกับรายชื่อในระบบฯอยา่ง เพื่อเป็น
การสอบทานความถูกต้องตรงกัน 
         
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-   นำแบบ  Internet  มาช่วยในการบริหารและปฏิบตัิราชการอบต.โนนกา
เล็น 
-   การประสานงานภายนอกและภายในของส่วนสวัสดิการฯเช่น 
การติดต่อผสานงานภายใน  อบต.โนนกาเล็น แต่งตั้งพนักงานข้าราชการ  รับ-
ส่ง หนังสือ-  การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสวัสดิการสังคม  
๕.      วิธีการติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและการ
รายงานต่าง ๆ เป็นเครื ่องมือในการติดตามประเมินผล  เพื ่อสอบถามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผลการประเมิน 
        - กองสวัสดิการสังคม  แบ่งงานออกเป็น 2 งาน 
คือ 
 ๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ๒. งานส่งเสรมิกลุม่
อาชีพและพัฒนาสตร ี
     จากการวิเคราะห์และประเมินผลจากองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยง
ในภารกิจงานสังคมสงเคราะห์  
1.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า “กิจกรรมการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” 
พบจุดอ่อนใหม่คือ  
(1) ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจาก
ธนาคารมายังสำนักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินประจำหมู่บ้าน  
(2)ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ของผู้รบัเบี้ยยังชีพ จาก
ทะเบียนราษฎร์ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยงัชีพของ อบต. โนน
กาเล็นเทียบกับรายชื่อในระบบฯอย่าง เพื่อเป็นการสอบ
ทานความถูกต้องตรงกัน 
(3) ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเบีย้ยังชีพไปก่อน 
 

 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  
ในกิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องดำเนินการจดัทำ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 



     

สรุปผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์สำรวจ  สำนักงานปลัด   พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ  

1. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น  ยังคงมีจุดอ่อน   คือยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    

 

                 จากการวิเคราะห์สำรวจ  กองคลัง   พบว่า  มี 1   กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังคงมีจุดอ่อน  คือ ไม่มีห้องเก็บพัสดุที่เป็นสัดส่วนทำให้เป็นความ

เสี่ยงเรื่องการเบิก-จ่ายและการควบคุมพัสดุประจำปี  ไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ 
ณ วันสิ้นงวด และเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

 

    จากการวิเคราะห์สำรวจ  กองช่าง    พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
3. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง    ยังคงมีจุดอ่อน    คือ   การประมาณราคา 
ก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ซึ่งพบความเสี่ยงที่อัน

เนื่องมากจากภารกิจที่ได้รับมีมากขึ ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ ความชำนาญในการใช้
โปรแกรมประยุกต์    

                

    จากการวิเคราะห์สำรวจ   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่า   มี   1   กิจกรรม
ที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  

4. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถใน
การการเบิกจ่ายเงิน egp และการทำงานด้านพัสดุ ซึ ่งมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป  

  

                
    ลงชื่อ.              
                                                          (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 

      ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 
                                                                        วันที่    24   ธันวาคม   2561



     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                            องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น                     แบบติ                          ดตแบบ ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2561  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สำนักปลัด 
งานนโยบายและแผน         
กิจกรรม 
การจัดทำประชาคมการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การนำเสนอโครงการที่สำคัญ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาตำบล  
ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา
ของชุมชนในการตอบสนอง
นโยบายและความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด 

ประชาชนกลุ่ม เป้า 
หมายส่วนใหญ่ไม่เข้า
ร่วมประชุมเนื่องจาก
ไม่มีเวลาและยังไม่เห็น
ความสำคัญของการ
เข้ามามีส่วนร่วม 
 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำแผน 
พัฒนาตำบลและ
ประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ
จากการเข้าร่วมทำ
ประชาคมในในแต่
ละครั้ง 

สามารถแก ้ไขป ัญหาในได้
ร ะ ด ั บ ห น ึ ่ ง  แ ต ่ ย ั ง ต ้ อ ง
ประชาชนยังให้ความสนใจ
น้อย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัด
ประชาคมแผน เช่น ผู้นำ 
ผู้แทนชุมชนและสมาชิก 
อบต.ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องแผนพัฒนา 

1. เน้นให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนและเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น  
2. ให้ความรู้เกี ่ยวกับการ
จ ัดทำแผนพัฒนาตำบล
และประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับจากการเข้าร่วมทำ
ประชาคมในในแต่ละครั้ง 

สำนักปลัด 



     

☆ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด                 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
กิจกรรม 
2. การดำเนินการช่วยเหลือผู้
ป ร ะ ส บ ส า ธ า ร ณ ภ ั ย /  ภั ย
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือควบคุมดูแล ตรวจสอบ 
ระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลดการ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ในฤดูฝนจะมีพายุฝน  
ลมแรง  ทำให้
บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย  และพืช
พันทางการเกษตร 
ได้รับความเสียกาย  
ในช่วงฤดูแล้ง 
ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาด
แคลนน้ำอุปโภค-
บริโภค   

การส่งเจ้าหน้าที่ไป
เข้ารับราชการอบรม
สัมมนา  เรื่องการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สามารถแก้ไขปัญหาในได้
ระดับหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่
เพียงพอหากเกิดเหตสาธารณ
ภัยใหญ่ 

การเกิดความเสียหายทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ทำให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ  และ
ให้ความช่วยเหลือไม่
ทันท่วงที 

จัดฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อย
ละ 2 ของจำนวนประชากร 

สำนักปลัด 

 
  



     

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กิจกรรม 
1. การทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุและการดูแลทรัพย์สินของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและมีการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

มีทรัพย์สินที่เสื่อม
คุณภาพ หรือเสียหาย
ชำรุดไม่มีการจำหน่วย
พัสดุทำให้พัสดุ
คงเหลือไม่ตรงกัน
ความเป็นจริง 

จัดทำทะเบียนการ
รับ-จ่าย วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อย่าง
ละเอียดและเป็น
ปัจจุบัน 

จัดทำทะเบียนการรับ-จ่าย 
วัสดุ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน 

การจัดหาพัสดุและการดูแล
ทรัพย์สินของหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความเหมาะสม
ในบางรายการและมีการใช้
งานยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทำแผนการจัดหาพัสดุและ
การด ูแลทร ัพย ์ส ินของ
หน่วยงานให้เหมาะสมกับ
การ ใช ้ ง าน โดย ให ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

กองคลัง 

  
 
 
 
 



     

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
กิจกรรม 
1.การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การสำรวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา อบต.และประชาชน 

การประมาณราคา
ถูกต้องตามระเบียบ
แต ่ไม ่สอดคล ้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ ใน
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 

กำชับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ ให้ศึกษา
ระเบียบใหม่ๆ การ
สั่งการจากหน่วย 
งานต่างๆ โดยใช้
สารสนเทศ  (IT) 
เพ่ือให้การคำนวณ
ราคาค่าก่อสร้าง
ขณะจัดทำข้อ 
บัญญัติสอด คล้อง
กับความเป็นจริงใน
อนาคตมากที่สุด 

การประมาณราคาสามารถ
ประมาณราคาได้เป็นปัจจุบัน 

การผันผวนของราคาสินค้า
เกี่ยวกับการก่อสร้างใน
ตลาด ที่สูงขึ้น 

ให ้เจ ้าหน้าที ่ เข ้าร ับการ
อบรมการใช ้สารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกแบบและ
การปะมาณราคาสินค้า 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



     

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 
 1.กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานจัด
การศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนกาเล็น  เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     ผู้บริหารและ
บุคลากรขาดความ
ชำนาญในการทำการ
เบิกจ่ายเงิน egp และ
การทำงานด้านพัสดุ  
 

ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
การเบิกจ่ายเงิน 
egp และการทำงาน
ด้านพัสดุ 

บุคลากรมีความรู้ในการทำ
การเบิกจ่ายเงิน egp และ
การทำงานด้านพัสดุมากขึ้น 

เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องรับผิดชอบงาน
ในหน้าที ่เบิกจ่ายเงิน egp 
และการทำงานด้านพัสดุทุก
อย่าง การทำงานยังล ่าช้า 
เพราะยังไม่มีความชำนาญ
มากเท่าท่ีควร  
 

ส ่ งบ ุคลากรเข ้าร ับการ
อบรมเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการเบิกจ่ายเงิน egp 
และการทำงานด้านพัสดุ 
และให้เจ้าหน้าที่ที ่มีความ
ชำนาญให้คำแนะนำ 

กอง
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



     

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

     การย้ายที่อยู่ของ
ผู้สูงอายุทำให้การเบิก
จ่ายเงินซ้ำซ้อนกัน 
 

ประสานงานกับ
ทะเบียนราษฎร์อำเภอ
สำโรง  ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภา อบต.ทุก
เดือน  ในการ
ตรวจสอบการมีชีวิต
และการย้ายที่อยู่ของผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพ ก่อน
การเบิกจ่ายเงิน 

ประสานงานกับทะเบียนราษฎร์
อำเภอสำโรง ทำให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไม่มีงานทะเบียนราษฎร์ในอบต. 
จึงไม่ทราบการย้ายที่อยู ่ของผู้
ได้รับเบี้ยยยังชีพก็ยังล่าช้า 

 

ประสานงานกับทะเบียน
ราษฎร์อำเภอสำโรง  
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
อบต.ทุกเดือน  ในการ
ตรวจสอบการมีชีวิตและการ
ย้ายที่อยู่ของผู้ไดร้ับเบีย้ยังชีพ 
ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
              
             ลงชื่อ.............................................................................  

                                                  (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 
                 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

                        วันที่    24   ธันวาคม   2561 
 



                      
                    แบบ ปค.1             

     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    
      (ระดับหน่วยงานของรัฐ)   

 

เรียน  นายอำเภอสำโรง 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2564  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่ออถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังงคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของงรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอสำโรง 
 

       กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้  อย่างไรก็ดี มีความ
เสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
สำนักงานปลัด    

1. การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ 
- งบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

                2.  กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของหน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
    - ครุภัณฑ์ส่วนกลางอื่นๆชำรุดเนื่องจากประชาชน หรือหน่วยงานอื่นมาขอยืมครุภัณฑ์ของ 
     อบต. 
   - ครุภัณฑ์ส่วนกลางขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ ทำให้อายุการใช้งาน
     น้อยลง 
   - ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
        3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
   - ประชาชนขาดความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
   - งบประมาณไม่เพียงพอ 
กองคลัง    
      1. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                      - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่
     ทำให้มีภาษีค้างชำระ 
       2. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                     - กฎหมายใหม่มาบังคับใช้    มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 



      -2- 
 
 
          3. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย  
     - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร 
กองช่าง     
  1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  
                         - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการ

ปฏิบัติงาน 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
  1.  กิจกรรมงานด้านการเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      - เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ยังไม่     
        เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงทำให้การดำเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า  
          2.   กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
                           - เจ้าหน้าที่บุคลากรยังไมไ่ด้เข้ารับการอบรมและยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดความร่วมมือกัน
         ในการจัดทำแผน 
กองสวัสดิการสังคม  

1. การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคน พิการซึ่งหากไม่ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่ง
ใหม่ที่ตนย้ายไปก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไปท้องที่อ่ืน 

 
      
     
     
      

    ลงชื่อ  จ่าอากาศตร ี      
                                                  (พรศักดิ์   พลภักดี)  

      ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น      
                   วันที่  16  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2564 
 



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธาน ี

     

      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น                           แบบ ปค. 4 
                       รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                    สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
สำนักปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
       1. การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
        - งบประมาณไม่เพียงพอ 
        2. กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
      -การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางชำรุดเสียหายเร็ว เช่น
รถยนต์ เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและ
สม่ำเสมอ 
        3.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
        -งบประมาณไม่เพียงพอ 
   
สภาพแวดล้อมภายนอก 
       1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
       - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจาก
ไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการบริหาร
จัดการขยะ 
      -ผ ู ้นำชุมชนยังขาดความรู ้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะของชุมชน 
         2. กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
       - การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางชำรุดเสียหายเร็ว เช่น
รถยนต์ เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและ
สม่ำเสมอ 
       - ครุภัณฑ์ส่วนกลางอ่ืนๆชำรุดเนื่องจาก
ประชาชน หรือหน่วยงานอื่นมาขอยืมครุภัณฑ์ของ 
อบต. 
        3.กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
        -ประชาชนขาดความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ผลการประเมิน    
          สำนักปลัด   
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 
       1. การจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
        2. กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
        3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 
1. การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด มีการ
ควบคุมท่ีไม่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้เพียงในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้ดำเนินการ  ดังนี้ 
        การออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของชุมชนและ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการบริหารจัดการ
ขยะ         
        แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว 
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนได้   ย ังมีความเสี ่ยงที ่ต ้องมีการวาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
       2.1 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
        ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจาก
ไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความสำคัญของการบริหาร
จัดการขยะ และผู้นำชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะของชุมชน 
 

       2.2 กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
       พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก 
เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานรถยนต์
และชำรุดบ่อยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนต์ไม่
ด ูแลร ักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความ
ระมัดระวังในการขับขี ่
          2.3 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
        พบว่างบประมาณไม่เพียงพอ และประชาชนขาด
ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา (โควิด-19) 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 
     การออกพ้ืนที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะของชุมชนและประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับในการบริหารจัดการขยะ 
 

    3.2 กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
     มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์ให้ชัดเจน และรายงานการควบคุมการใช้
รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพเบื้องต้นทั้งก่อนและ
หลังใช้อย่างสม่ำเสมอ 
     3.3 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
      ออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน 
และให้ความช่วยเหลือกับผูป้่วยหรือกลุ่มเสี่ยง เช่น จัดตั้ง
ศูนย์พักคอย จัดหาถุงยังชีพ เปน็ต้น 

2 กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของหน่วยงาน 
เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
      โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้
ดำเนินการ  ดังนี้ 
      มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์ให้ชัดเจน และรายงานการควบคุมการใช้
รถยนต์ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพเบื้องต้นอย่างสม่ำ 
เสมอ   
       แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว 
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้
ครุภัณฑ์ส่วนกลางของหน่วยงานได้   ยังมีความเสี่ยง
ที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป  
   

3 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
        โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น ได้
ดำเนินการ  ดังนี้ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)  
อยู่เสมอ  
2. ให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
        แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว 
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)   ยังมี
ความเสี ่ยงที ่ต ้องมีการวางแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป 
ข้อสรุป 
จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนกาเล็น   ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 
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องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
         - นำระบบอินเตอร์เนตมาช่วยในการบริหาร
และปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบยีบ หนังสือสั่งการ ทำให้รวดเร็วและปฏิบัติได้
ทันที 
         - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
         - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่
ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
         - ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
         - มีการรายงานผลการดำเนินงาน และมีการ
ปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา          
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

คือ การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่ครบถ้วน ทำให้การ
จัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครอบคลุม และข้อมูลผู้
เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน 

 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การปฏิบ ัต ิงานด้านพัสดุ มีปร ิมาณงานที ่มากขึ้น 
ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีไม่ การ
ควบคุมอาจมีข้อผิดพลาดได้ง่าย และแก้ไขอยู่บ่อยครั้ง 

 กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
 เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจทำ
ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ และมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทำ
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติแทนมีเวลาน้อยในการตรวจสอบ 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
 กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
และผู้เสียภาษี บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีทำให้มีภาษีค้าง
ชำระ 

 กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับ
ใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกท้ังเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงมีไม่เพียงพอจึงทำให้การทะเบียนคุมยังไม่ค่อย
เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 

 กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิกบางครั้งไม่
ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม 
2. การประเมินความเสี่ยง 

กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
พบว่า บุคลากรยังขาดความรู ้ความชำนาญในการ
จัดทำแผนที่ภาษี ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือ
ในการเสียภาษี และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ทำให้มีภาษีค้างชำระ 

 

ผลการประเมิน 
พบว่า กองคลัง มีภารกิจโครงสร้าง 3 ฝ่าย 

คือ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฝ่ายงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการเงินการบัญชี ซึ ่งได้
ว ิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค ์ประกอบมาตรฐานการควบค ุมภ าย ใน 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หล ักเกณฑ์ปฏ ิบ ัต ิการควบค ุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า กิจกรรมด้าน
การบร ิหารงานกองคล ัง เป ็นความเส ี ่ยงจาก
สภาพแวดล ้อมภายใน 3 ก ิจกรรม และจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 3 กิจกรรม คือ 

จากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
(1) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

คือ บุคลากรยังขาดความรู ้ ความชำนาญในการ
จัดทำแผนที่ภาษี 

(2) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย ์สิน 
และพัสดุ คือ ปริมาณงานมีมากขึ้น ทรัพย์สินที่ต้อง
คุมมีมากข้ึน ยังขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการ
ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(3) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ
การเบิกจ่าย คือ ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานโดยตรง 

จากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
(1) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ผู้

มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี 
และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำให้มีภาษี
ค้างชำระ 

(2) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและ 
ม ี การออกกฎหมายใหม ่ มาบ ั ง ค ั บ ใช ้ ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

พบว่า ปริมาณงานมีมากขึ้น ทรัพย์สินมีมากขึ้น ยังขาด
บุคลากรที่ชำนาญในการช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ มีการออก
กฎหมายใหม่มาบังคับใช้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  

กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย 
พบว่า ยังขาดเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบงานโดยตรง 
เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู ้เบิกบางครั้งไม่
ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 

กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ให้
เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้เข้า
รับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ และ
จัดทำให้ครบถ้วน ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มาก
ขึ้น 

กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษาระเบียบ
กฎหมายให้เข้าใจ 

 กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัต ิงบประมาณ 
สอบถามอัตรากำลังเพื ่อจ ัดสรรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดซักซ้อมความเข้าใจกับ
หน่วยงานผู้เบิกในการเบิกจ่ายเงิน 
. 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 1. การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก 
เช่นการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ท การประสานกับผู ้มี
หน้าที่ชำระภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่อง
ข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร 
หรือทางอินเตอร์เน็ท 

2. ประชาสัมพันธ์การจัดซื ้อจัดจ้าง ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยการจัดซื ้อจัดจ้างด้วยวิธี
คัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทางเว๊ปไซค์ และควร
แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบถึง 
ระเบียบกฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 

 

(3) กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการ
เบิกจ่าย เอกสารประกอบฎีกาจากหน่วยงานผู้เบิก
บางครั้งไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนต้องติดตาม 
 
ข้อสรุป 

โดยรวมกิจกรรมด้านกองคลัง พบว่า 
(1) กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ มี
การออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนครอบคลุม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และมีการจัดส่ ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื ่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(2) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ 
มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

(3) ก ิ จกรรมตรวจฎ ี ก าก ่ อนอน ุ ม ั ติ
งบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง 
ค ือ ม ีการสอบถามอัตรากำล ังเพื ่อจ ัดสรรให้
เ พ ี ย ง พอต ่ อ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  แ ล ะม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานผู้เบิกได้เข้าใจในการ
จัดทำเอกสารประกอบฎีกา และให้ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายให้เข้าใจ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. การติดตามการประเมินผล 

 1. มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่
ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

 2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา 

3. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื ่องเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง สอดคล้องกัน 
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องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
กองช่าง 
การควบคุมงานก่อสร้างไม่เปน็ไปตามแบบแปลนที่กำหนด
เกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

    ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อ 
การควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีการ
พิจารณาดำเนินการ ยอมรับความรู้ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่
ตรวจพบ หรือสิ่งที่ต้องการการตรวจสอบปรัชญาและ
รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนา
ควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายใน และ
ดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การมอบ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ 
2. การประเมินความเสี่ยง 

    มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานใน
ระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน จาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
3. กิจกรรมการควบคุม 

    มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อ
นำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร
กำหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    -นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการ ทำให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว 
ทันเวลา ตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น 
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด รับ-ส่งข้อมูล 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางแอพพลิเคชั่น Line 
เป็นต้น 
 

           กองช่าง ได้ทำการประเมินผลองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 สภาพแวดล้อมควบคุมของกองช่าง
เทศบาลตำบลป่ามะนาว ภาพรวมเหมาะสมและ
รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการ
พัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้าง
องค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เหมาะสม พบความเสี่ยงในภารกิจที่ 1 งานคือ 
 การควบคุมงานก่อสร้าง 
    จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปค.5) ในงวดปีที่ผ่าน
มา พบว่า กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีไม่
เพียงพอกับปริมาณภารกิจในโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 
    กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด 
ผลการประเมินพบจุดอ่อน พบว่า กิจกรรมควบคุม
งานก่อสร้าง มีความเสี่ยง ดังนี้ 
     -ช่างผู้ควบคุมงานจะต้องทำหน้าที่ ควบคุมงาน
อย่างใกล้ชิด ใส่ใจในรายละเอียดของงาน ตลอดจน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดซึ่ง
อาจจะเกิดข้ึนได้ ตลอดจนควบคุมงานให้ออกมา 
ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนด 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผลพอสมควรในกองช่าง พบว่า
กิจกรรมการควบคุม พบว่า กิจกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง มีดังนี้ 

1. มีการกำหนดแนวทาง และควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ในแนวทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. ผู้บังคับบัญชานำระเบียบ หลักเกณฑ์ การ 
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้
มีหน้าที่เก่ียวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควร
กำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 

สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมคือ 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในเทศบาล
ตำบลป่ามะนาวมาช่วยในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งหา
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทางด้านช่าง และ
การส่งเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลต่าง ๆ 
กับทางผู้นำท้องที่และท้องถิ่น หรือประชาชนโดยตรง 
      ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในทุกสิ้นปีโดยนำผลการประเมินจัดทำ
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไช
และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      กิจกรรมด้านฝ่ายการบริหารการศึกษา เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 2 กิจกรรม คือ 
        (1) กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในคือบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงานการเงิน
ที่เก่ียวข้อง 

(2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการ
จัดทำ 

แผนพัฒนาการศึกษา พบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
        (1) กิจกรรมด้านการเงินและงานพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ ความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และพัสดุ 
       (2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการ
จัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษาพบว่าบุคลากรและเจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและบุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง 
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 
 

 

ผลการประเมิน 
            กองการศึกษา มีภารกิจโครงสร้างและ
คำสั่งแบ่งงาน เป็น งานบริหารการศึกษา งาน
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ซึ่งได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจำตามคำสั่งแบ่งงานกองการศึกษาฯ  โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบว่า งาน
ด้านการบริหารการศึกษาเป็นความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 2 กิจกรรม คือ 

(1) กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในคือบุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงินที่เกี่ยวข้อง 

(2) กิจกรรมงานด้านบริหารและ
วิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พบว่า
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรยัง
ไม่ได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา 
ข้อสรุป 
   โดยรวมกิจกรรมด้านการศึกษาพบว่า 

(1) กิจกรรมงานด้านการเงินและการพัสดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง 
คือ มีการออกคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และได้ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
          (1) ด้านการเงิน และงานการพัสดุของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการ โดยการออกคำสั่งมอบหมายงาน 
ที่ชัดเจนครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมในเรื่องที่เก่ียวข้อง  มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน
จากผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็นระยะ  และให้ถือปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
        (2) กิจกรรมงานด้านบริหาร และวิชาการในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการโดยให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการ
จาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำ
ตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       มีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันตามเวลาที่กำหนด  และมีการ
ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสารไปยังบุคคล/หรือ
หน่วยงานต่างๆ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

5. กิจกรรมติดตามผล 
      มีการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน โดยกำหนดวิธี
ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยว
ช้อง  สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ 
หัวหน้างาน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล ต้องติดตาม กำกับดูแลเพ่ือให้งานกอง
การศึกษาฯ ไม่ขัดข้อง หรือเกิดปัญญาในการปฏิบัติงาน 
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างต่อเนื่อง 

 

 
(2) กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการใน

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการควบคุมที่
เพียงพอ ในระดับหนึ่ง คือส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากร       ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ระเบียบ หนังสือ   สั่งการ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำตามแนวทาง
ในการจัดทำแผน  พัฒนาฯ ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง ระดม
ความคิดและทำงานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือช่วยในการ
จัดทำแผน 
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กองสวัสดิการสังคม 

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

    กิจกรรมด้านการบริหารงานของกองสวัสดิการสังคม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมภายนอก 2 
กิจกรรม 

(1) การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคนพิการไปยัง
ท้องที่อ่ืน 

2 การประเมินความเสี่ยง 

 (1) การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคน พิการซึ่ง
หากไม่ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่งใหม่ที่ตนย้ายไปก็
จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

3 กิจกรรมการควบคุม 

(1) ประชาสัมพันธ์และติดตามให้ผู้สูงอายุและคนพิการ
ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาไปยังท้องที่แห่งใหม่ให้ไปขึ้น
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ณ ท้องที่แห่งใหม่ภายใน
กำหนดเวลาตามระเบียบ 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร 

    มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ทำให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการประสานงานทาง
โทรศัพท์ไปยังหน่วยบริการท้องถิ่นอ่ืนที่ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพได้
ย้ายภูมิลำเนาไป ทำให้การข้ึนทะเบียนของผู้ขอรับเบี้ยยัง
ชีพมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5 กิจกรรมติดตามผล 

  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกำหนด
วิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
และปลัดเทศบาล ต้องติดตามกำกับดูแลเพื่อให้งานในกอง
สวัสดิการสังคมไม่เกิดการขัดข้องหรือเกิดปัญหาขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการประเมิน 

    พบว่ากองสวัสดิการสังคม มีกิจกรรมที่เป็น
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 2 กิจกรรม 
คือ 

(1) การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคน
พิการไปยังท้องที่อ่ืน 

ข้อสรุป 

  โดยรวมกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมพบว่า 

1. การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคนพิการไป
ยังท้องที่อ่ืน  มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
โดยไดม้ีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพให้
เข้าใจในการย้ายไปขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนย้ายภูมิลำเนาไป 
และได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนไดช้ี้แจงให้ผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพเข้าใจ  โดยมีการแจ้งประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพย้ายไป ให้ติดตามผู้ขอรับเบี้ยยังชีพให้มา
ขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธาน ี

     

 
สรุปผลการประเมิน 
 

จากการวิเคราะห์สำรวจ  สำนักงานปลัด   พบว่า  มี  3  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
1. การจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชนตามนโยบายหลักของจังหวัด 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ 
- งบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

                2.  กิจกรรมการใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของหน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
    - ครุภัณฑ์ส่วนกลางอ่ืนๆชำรุดเนื่องจากประชาชน หรือหน่วยงานอื่นมาขอยืมครุภัณฑ์ของ อบต. 
   - ครุภัณฑ์ส่วนกลางขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ ทำให้อายุการใช้งานน้อยลง 
   - ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
                3.  กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
   -ข่าวสาร หรือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้กับประชาชนยงัไม่ทัว่ถึง และงบประมาณยังไม่เพียงพอ 
 
                         จากการวิเคราะห์สำรวจ  กองคลัง   พบว่า  มี 3   กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
         1. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                      - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีทำให้มีภาษีค้าง 
                        ชำระ 
         2. กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                     - กฎหมายใหม่มาบังคับใช้    มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
         3. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนอนุมัติการเบิกจ่าย  
    - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    - ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร 
 

 จากการวิเคราะห์สำรวจ  กองช่าง    พบว่า  มี  1  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
  1.  การควบคุมงานก่อสร้าง  
                       - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดเกิดปัญหา และข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 
             จากการวิเคราะห์สำรวจ   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่า   มี   2   กิจกรรมที ่
                    ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
  1. กิจกรรมงานด้านการเงินและงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     - เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

จึงทำให้การดำเนินงานตามระเบียบเกิดความล่าช้า  
          2. กิจกรรมงานด้านบริหารและวิชาการ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
                         - เจ้าหน้าที่บุคลากรยังไม่ได้เข้ารับการอบรมและยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดความร่วมมือกันในการ  
                          จัดทำแผน 
 
 
 
 



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธาน ี

     

    จากการวิเคราะห์สำรวจ  กองสวัสดิการสังคม พบว่ามี  1  ที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ 

1.  การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุและคน พิการซึ่งหากไม่ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่งใหม่ที่ตนย้ายไป
ก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไปท้องที่อ่ืน 
 
               ลงช่ือ จ่าอากาศตรี     
                                              (พรศักดิ์   พลภักดี) 
         ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น 

          วันที่    7   ธันวาคม    2564    



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบริหารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธาน ี

     

 



                                                                                                 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น                                                                     แบบ ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในณ  

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน   กันยายน พ.ศ. 2564  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สำนักปลัด 
กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะชุมชนตาม
นโยบายหลักของจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนเห็นความ 
สำคัญของการบริหารจัดการ
ขยะและมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน 

1.ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือ
เนื่องจากไม่มีเวลา
และยังไม่เห็น
ความสำคัญของการ
บริหารจัดการขยะ 
2.ผู ้นำชุมชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน 
3.งบประมาณไม่
เพียงพอ 

การออกพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะของ
ชุมชนและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ
ในการบริหารจัดการ
ขยะ 

สามารถแก้ไขปัญหาในได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตาม
และให้ความรู้เกี ่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน  

-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
เห็นความสำคัญของการ
บริหารจัดการขยะ 
-ประชาชนยังไม่มีความรู้
ความเข้าในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
-งบประมาณเพียงพอใน
การบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะของชุมชนและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับในการ
บริหารจัดการขยะเน้นให้มี
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนและเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
2. เพ่ิมความถ่ีในการ
ประชาสัมพันธ์ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ 
3. จัดให้มีการอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการขยะชุมชน 
4.จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

สำนักปลัด 

                
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง                                                                                                                                                                   
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สำนักปลัด 
กิจกรรม 
การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่อง
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
ของหน่วยงาน เชน่ รถยนต์ 
เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ได้รบั
การบำรุงรักษาให้มีสภาพการใช้
งานดีอยู่เสมอ 
 

1.การใช้ครุภัณฑ์
ส่วนกลางชำรุดเสียหาย
เร็ว เช่นรถยนต์ 
เนื่องจากขาดการ
บำรุงรักษาอย่างถูกวิธี
และสม่ำเสมอ 
2.ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
อ่ืนๆชำรุดเนื่องจาก
ประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนมาขอยืม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 

-มีคำสั่งมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์ให้
ชัดเจน และรายงาน
การควบคุมการใช้
รถยนต์ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบสภาพ
เบื้องต้นอย่างสมำ่ 
เสมอ 

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป              

1.ครุภัณฑ์ส่วนกลางอืน่ๆ
ชำรุดเนื่องจากประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนมาขอยืม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 
2. ครุภัณฑ์ส่วนกลางขาดการ
บำรุงรักษาอย่างถูกต้อง และ
สม่ำเสมอ ทำให้อายุการใช้
งานน้อยลง 
3. ต้องเสียงบประมาณ
จำนวนมากในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม 
ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์
ส่วนกลางให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ  
2. ให้มีการกรอกแบบฟอร์ม 
การขออนุญาตใช้ครุภัณฑ์ทุก
คร้ัง และมีการตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยของครุภัณฑ์
ทั้งก่อนยืมและหลังยืม 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง                                                                                                                                                                   
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สำนักปลัด 
กิจกรรม 
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
 

-ประชาชนขาดความรู้
และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) 
-งบประมาณไม่เพียงพอ 
 

-ออกพื้นที่ 
ประชาสัมพนัธ์ ให้
ความรู้กับประชาชน
ในการป้องกันโรคติด
เชื้อโคโรนา (โควิด-
19)  
- ให้ความช่วยเหลือ
กับผู้ป่วยหรือกลุ่ม
เสี่ยง เช่น จัดตัง้ศูนย์
พักคอย จัดหาถุงยัง
ชีพ เป็นตน้ 

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป              

ข่าวสาร หรือการสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์ในการให้
ความรู้กับประชาชนยังไม่
ทั่วถึง และงบประมาณยังไม่
เพียงพอ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ 
ประชาสัมพนัธ์ ให้ความรู้กับ
ประชาชนในการป้องกันโรค
ติดเชื้อโคโรนา (โควิด-19)  
อยู่เสมอ  
2. ให้ความช่วยเหลือกับ
ผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู ่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
1. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการ
พัฒนาและการจัดเก็บรายได้เปน็ไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

- บุคลากรยังขาด
ความรู้ความชำนาญใน
การจัดทำแผนที่ภาษ ี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การเสียภาษี และผู้เสีย
ภาษีบางรายไม่ได้อยู่
ในพื้นที่ทำให้มีภาษี
ค้างชำระ 

- มีการควบคุม 
กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
- มีการออกคำสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจน 
- มีการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

- มีการออกคำสั่งมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนครอบคลุมงานพฒันา
และจัดเก็บรายได้ และมีการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษี และผู้
เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ทำให้มีภาษีค้างชำระ 

- มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบ ดูหนังสือสัง่การ 
และระเบียบเก่ียวกับงาน
จัดเก็บรายได้อย่าง
สม่ำเสมอ 

กองคลัง 

 
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู ่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

2. กิจกรรมด้านงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ
สอดคล้องกับแผนการใชจ้่ายเงนิ 
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม
รายรับ –รายจา่ย วัสดุ ครุภัณฑ ์
การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบพัสดปุระจำป ี
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560และหนังสือสั่งการ
และมติคณะรัฐมนตรี 
 

- ปริมาณงานมีมากข้ึน 
ทรัพย์สินที่ต้องคุมมีมาก
ขึ้น ยังขาดบุคลากรที่มี
ความชำนาญในการช่วย
เจ้าหน้าที่พสัดุ มีการ
ออกกฎหมายใหม่มา
บังคับใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

- มีการควบคุม 
กำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- กฎหมายใหม่มาบังคับใช้    
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบ ดูหนังสือสัง่การ 
และระเบียบเก่ียวกับงาน
จัดเก็บรายได้อย่าง
สม่ำเสมอ 

- กองคลัง 
- กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู ่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติการเบิกจ่าย 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิก
มีงบประมาณเพียงพอในการ
เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายเงินครบถ้วน 
 
 

- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ด้านการเงินไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

- กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี
การตรวจสอบ
งบประมาณ 
- ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนการ
เบิกจ่าย 

- ตรวจสอบงบประมาณก่อน
การจัดทำโครงการและวาง ฎีกา
เบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติให้ 

- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้น 
พัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ความรู้ความเข้าใจด้าน
พัสดุของบุคลากร 

- กำชับให้ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้การ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
- ก่อนดำเนินการเจ้าของ
งบประมาณต้องตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือให้
เพียงพอในแต่ละกิจกรรม
เบิกจ่าย 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่ 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน  

 

ความเสียงที่ยังมีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองช่าง 
1.กิจกรรม “การควบคุมงาน
ก่อสร้าง” 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามแบบแปลนที่กำหนด 
2. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบแปลนที่กำหนด
เกิดปัญหา และข้อ
ขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
   

มีการกำหนดแนว
ทางการปฏบิัติ
ประจำปีและการ
มอบหมายงานจาก
ผู้บริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ในแต่
ละส่วนที่ชดัเจน
เหมาะสม และ
เพียงพอ ตลอดจน
มอบนโยบายให้
ควบคุมงานเป็นไป
ตามรูปแบบและ
รายการกำหนด 
 

   การกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทัง้มีการมอบ 
หมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามในระดบัหนึง่
แต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วนการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมี
การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
     การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ
แปลนที่กำหนดเกิดปัญหา 
และข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
ผลกระทบ 
     อาจทำให้งานก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
กำหนด 
สาเหตุ 
     เนื่องจากผู้ปฏบิัติ- 
งานขาดทักษะ เทคนิค 
การศึกษาระเบียบ กฎ- 
หมายที่เก่ียวข้อง ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง    

     1. มีการประชุมกอง
ช่าง เพื่อกำชบัให้ปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
กำหนด ตลอดจนข้อ
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  
     2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในงาน
ก่อสร้าง ทั้งชา่งผู้ควบคุม
งาน ผู้ปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เก่ียวข้อง เพื่อจะได้
นำมาใช้ปฏบิัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง 
 

  กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 
 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
1.กิจกรรมงานด้านการเงินและ
งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   - เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้น
การเงิน และงานการพสัดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง         
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- การจัดทำงานดา้น
การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจและความ
ชำนาญดา้นการเงนิ
และงานการพัสด ุ
- เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การดำเนินการตาม
ระเบียบพัสดุและ
ระเบียบงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-มีการควบคุม กำกับ
ดูแลการปฏิบัตงิาน
จากผู้บังคบับัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
-กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายและหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
-มีการออกคำสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจน ครอบคลุมงาน
พัสดุ การเงินและบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-มีการจัดส่งครู และผู้
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

-มีการควบคุม กำกับดูแล
การปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องตน้เป็น
ระยะ 
 -มีการออกคำสั่งมอบหมาย
งานชัดเจน ครอบคลุมงาน
พัสดุ การเงินและบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งครู 
และผู้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

- เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
แม้จะได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ 
จึงทำให้การดำเนนิงาน 
ตามระเบียบเกิดความ
ล่าชา้ 

-มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่
หมั่นคอยตรวจสอบดู
หนังสือสั่งการและระเบียบ
เก่ียวกับงานของศูนย์
พัฒนาเด็กอย่างสม่ำเสมอ 

ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรใน
กองการศึกษาฯ 

                                                                                           



 
  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 
 
 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมงานด้านบริหารและ
วิชาการ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 - เพื่อให้งานด้านบริหารและ
วิชาการมปีระสิทธิภาพสามารถให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจดั
การศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร
การศึกษามีประสทิธิผล 

 ความเสี่ยง 
  -บุคลากรที่เก่ียวข้องยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
 - บุคลากรที่เก่ียวข้องยัง
ไม่ได้รับการอบรมเรื่อง 
การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา 
 

-การควบคุมมี
ความเหมาะสม 
โดยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากร
ที่ เก่ียวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม จาก
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การจากรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นและ
ดำเนินการตาม
แนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ 
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 

-ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบ 
หนังสือสั่งการจากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและ
ดำเนินการตามแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาฯ ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องระดม
ความคิดและทำงานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อช่วยในการจัดทำ
แผน 
 

- เจ้าหน้าทีบุ่คลากรยังไม่ได้
เข้ารับการอบรมและยังไม่
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาด
ความร่วมมือกันในการจัดทำ
แผน 

-มีการกำกับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือสัง่
การและระเบียบเก่ียวกับ
งานในด้านการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนการศึกษา  ของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรใน
กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 

  



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 

1) การย้ายภูมิลำเนาของ
ผู้สูงอายุและคน พิการซึ่งหากไม่
ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่ง
ใหม่ที่ตนย้ายไปกจ็ะไม่ได้รบัเงนิ
เบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

-เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

- ผู้สูงอายุและคน
พิการยังไม่เข้าใจว่า
หากย้ายภูมิลำเนาแล้ว
ต้องไปขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใหม่ที่ย้ายไป 

-มีการประชาสัมพนัธ์แจ้ง
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
-มีการชี้แจงให้ผู้นำได้เข้าใจ
ในหลักการขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง 

-เจ้าหน้าที่ต้องประสาน
ติดตามการย้ายออกของ
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
เดือน 

-เจ้าหน้าทีไ่ม่ทราบว่ามผีู้
ได้รับเบี้ยยังชีพยา้ย
ภูมิลำเนาไปท้องที่อื่น 

-มีการชี้แจงและ
ประชาสัมพนัธ์ไปยังผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพในปัจจบุัน
ว่าหากย้ายออกต้องไปขึ้น
ทะเบียน ณ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ 
- แจ้งผู้นำในชุมชนให้
ประชาสัมพนัธ์กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้
เข้าใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

               
            ลงช่ือ  จ่าอากาศตรี     

                                              (พรศักดิ์   พลภักดี)  
                ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเล็น       
                      วันที่    7   ธันวาคม   2564  


