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   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้อง
ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562 และรายงานผู้ก ากับดูแล
ภายใน        เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

  เพ่ือให้การประเมินและรายงานผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
ด าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการใน
องค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  จึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือรายงานผลการประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
 
 

                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
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ส่วนที่  1 

 
ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2542 
 - ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอทุ่งหว้า  อยู่ห่างจาก
อ าเภอทุ่งหว้าเป็นระยะทาง  25  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสตูลเป็นระยะทาง  80 กิโลเมตร 
 - อาณาเขต     
 ทิศเหนือ ติดกับ  ต าบลทุ่งบุหลัง  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
 ทิศใต ้  ติดกับ  ต าบลแหลมสน  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
 ทิศตะวันออก ติดกับ  ต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
 ทิศตะวันตก ติดกับ  ทะเลอันดามัน 
 -  เนื้ อที่   องค์การบริหารส่ วนต าบลขอนคลานมี พ้ืนที่ทั้ งหมด  14.1  ตารางกิ โล เมตร                              
หรือ 8,812.50 ไร่   เป็นพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  5,000  ไร่ 
 - ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  มีสภาพเป็นที่ราบ
ประกอบด้วยพื้นที่การเกษตร  พื้นที่ป่าชายเลน  ตลอดแนวถนนและชายฝั่ง 
 - เขตการปกครอง  ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานเต็มทุกหมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านขอนคลานตะวันออก ผู้ใหญ่บ้าน นายสมนึก  ขุนแสง 
หมู่ที่  2  บ้านราไวใต้   ผู้ใหญ่บ้าน นายชาญวิทย์  พันทอง 
หมู่ที่  3  บ้านขอนคลานตะวันตก  ผู้ใหญ่บ้าน นายนิพล  กุลหลัง 
หมู่ที่  4  บ้านราไวเหนือ   ก านัน  นายประพันธ์  ขาวดี 
-  ประชากร   ประชากรทั้งสิ้นจ านวน  2,810  คน แยกเป็นชาย ๑,415 คน  หญิง  ๑,395  คน                        
จ านวน  767  ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

บ้านขอนคลานตะวันออก 
บ้านราไวใต้ 
บ้านขอนคลานตะวันตก 
บ้านราไวเหนือ 

134 
196 
226 
211 

253 
363 
407 
387 

245 
377 
424 
349 

498 
745 
831 
736 

รวม 767 1,415 1,395 2,810 
  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานทะเบียนราษฎร  อ าเภอทุ่งหว้า ณ  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
  



-2- 
   

                พันธกิจการพฒันาท้องถิ่น 
1. ให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

  2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีการศึกษาและมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  5. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
  7. สร้างระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบ 
  8. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยส่วยร่วมของทุกภาคส่วนตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 

        เป้าประสงค์ 
  1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
  3. ประชาชนอยู่ดีกินดีและชุมชนปลอดภัย 
  4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
  5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและด ารงไว้ 
  6. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
  7. มีระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความ 
                         ต้องการของประชาชน 
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3. ภารกิจ อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย   อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่ง
ภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7)           พ.ศ.๒๕62 และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 
 

            3.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

 

3.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
     (มาตรา ๖๘ (๔)) 
(๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ 
     ผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐)) 
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
     (มาตรา ๑๖ (๗)) 
(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
     (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  
     (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

3.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่
เกี่ยวขอ้ง ดังนี้ 

(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

        (มาตรา ๖๘ (๘)) 
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๗ 



                  (๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(๔) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

              (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

3.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

 3.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจ
ทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ 
     รวมทั้งก าจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
(๓) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

3.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจ 
   ที่เก่ียวข้อง ดังนี้    

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
     ของท้องถิ่น   (มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙)) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
     (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 
  

 
 
 

 
๘ 
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  3.๗ ดา้นการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     (มาตรา ๔๕ (๓)) 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ

บุคลากร 
     ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๙)) 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิ่น (มาตรา ๑๗ (๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

ภารกิจทั้ง  ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ประกอบด้วยการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62  มาตรา ๑๖ , ๑๗ และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ .ก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

 

 

4. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
           4.๑ ภารกิจหลัก 

(๑) ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 (๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (๔) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
 (๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
 (๗) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.๒ ภารกิจรอง 
(๑) การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
(๒) การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
(๓) การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร(๔) ด้านการ

วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
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  แนวคิด 
 1. การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม

ภายในด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับ 

 2. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของ
หน่วยงานของรัฐ  การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง  มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการ
กระท า 

 3. การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ  โดยผู้ก ากับดูแล  
ฝ่ายบริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ตรวจสอบภายใน  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น  
ซึ่งไม่ใช่เพียงการก าหนดนโยบาย  ระบบงาน  คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น  หากแต่ต้องมีการ
ปฏิบัติ 

 4. การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงคท์ี่
ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ  อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ก ากับ
ดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ 

 5. การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ  หมายความว่า 
 (1)  ส่วนราชการ 

(2) รัฐวิสาหกิจ 
         (3) หน่วยงานของรัฐสภา  ศาลยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  และองค์กรอัยการ 
        (4) องค์การมหาชน 
       (5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
        (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        (7) หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
  ผู้ก ากับดูแล  หมายความว่า  บุคคล  หรือคณะบุคคล  ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล  หรือ
บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ กรณี องค์การบริหารส่วนต าบล  ให้นายอ าเภอเป็นผู้ก ากับดูแล 
  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หมายความว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
  ฝ่ายบริหาร  หมายความว่า  ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ 
  ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หรือด ารง
ต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกันกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
  การควบคุมภายใน หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  ด้านการรายงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับ 
  ความเสี่ยง  หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์
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  ขอบเขตการใช้ 
  มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  จัดท าขึ้นส าหรับหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับลักษณะ  ขนาด  และความซับซ้อนของงานในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  และมีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในให้เพียงพอและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 
  วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
   1. วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  รวมถึงการบรรลุเป้าเหมายด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงิน  ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนความเสียหาย  
การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
   2. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน  เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน  ที่ใช้ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ทันเวลา  โปร่งใส  หรือ
ข้อก าหนดอ่ืนทางของราชการ  
   3. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับ  เป็นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้ง
ข้อก าหนดอ่ืนของทางราชการ 
  องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายใน    มีองคป์ระกอบ  5  องค์ประกอบดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communication) 
5. กิจกรรมการติดตามผล  (Monitoring and Activities) 

   1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุม  เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุม

ภายในมาปฏิบัติทั้งทั้งหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหาร  
ทั้งนี้  สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอ่ืน ๆ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการดังนี้   
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณของความซื่อตรงและจริยธรรม 
(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ  แสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหารและหน้าที่

ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน  รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร  สายการบังคับบัญชา  อ านาจหน้าที่

และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  ภายใต้การก ากับดูแลของผู้
ก ากับดูแล 

(4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ  พัฒนารักษาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
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(5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง  เป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า  เพื่อระบุ

และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  รวมถึงก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น   

การประเมินความเสี่ยง  ประกอบด้วย 4 หลักการดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

(2) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ  และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(3) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต  เพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(4) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม  เป็นการก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน  เพื่อให้มั่นใจ

ว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรม
การควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ  ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 

กิจกรรมการควบคุม  ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม  เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(2) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุน

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
(3) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม  โดยก าหนดไว้นโยบาย  ประกอบด้วย

ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการ

ควบคุมภายในที่ก าหนด  เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ  การสื่อสารเกิดข้ึนได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอก  และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ  การสื่อสารจะช่วยให้บุคคลในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของ
การควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
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สารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสรเทศที่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ                     

เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
(2) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึงวัตถุประสงค์และความ

รับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
กิจกรรมการติดตามผล เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  การประเมินเป็นรายครั้ง  

หรือเป็นการประเมินทั้งสองวิธีร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ  ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้ก ากับดูแล อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผล  ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐระบุ  พัฒนา  และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  และ

หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 

(2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง  หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี 
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด  และคุ้มค่า 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 

 
  ข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน 

1. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ในบางครั้งแม้ว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  แต่
หากฝ่ายบริหารตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องจากระบบข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้น หรือเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้   ระบบการควบคุมภายในก็ไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ในสถานการณ์เช่นนั้น 

2. การปฏิบัติงานของบุคลากร   การที่บุคลากรละเว้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมภายในที่
วางไว้   ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ดังกล่าวก็ไม่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานได้ 
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3. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ อาจไม่สามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม  โดยผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกหรือบางกรณีเกิดเหตุการณ์
พิเศษที่มิได้คาดคิดมาก่อน 

4. ต้นทุนค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้ บางครั้งผู้บริหารต้องยอมรับในอัตราความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เสียไปในการป้องกันความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนที่
จะได้รับ 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกมากมายที่เป็นข้อจ ากัดของระบบการควบคุมภายใน   อย่างไรก็ดี  
ระบบการควบคุมภายใน   เป็นเพียงกลไกที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการบริหารงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  3 
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                    แบบ ปค.๑ 
 

 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

เรียน  นายอ าเภอทุ่งหว้า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                 
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เห็นว่าการควบคุมภายใน       
ของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายอ าเภอทุ่งหว้า 

 
                   
          (นายโชติ  ด าอ่อน) 
          ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
                            วันที่   17   เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 

 อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 กิจกรรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารภัย  

   1.2 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   1.3 การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   1.4 กิจกรรมงานธุรการ การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
   1.5 กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 
   1.6 กิจกรรมด้านวินัยและการรักษาวินัย 
   1.7 กิจกรรมด้านแผนพัฒนาต าบล 
   1.8 กิจกรรมด้านกิจการประปา  
   1.9 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้,การปรับปรุงแผนที่ภาษี 
   1.10 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
   1.11 กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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   1.12 กิจกรรมด้านการก่อสร้าง 
   1.13 กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   1.14 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.15 กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
   1.16 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
   1.17 กิจกรรมการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   1.18 กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   1.19 กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้  ไร้ที่พ่ึง  คนชรา  คนพิการและ
ทุพพลภาพ  และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาลรัฐบาล   
   1.20 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.1 ก าหนดต าแหน่งเพิ่มในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   2.2 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับการปฏิบัติงาน เช่น รถดับเพลิง  
   2.3 จัดฝึกอบรมและฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ และ อปพร. 
   2.4 จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กระจายทุกส่วนงานอย่างทั่วถึง 

 2.5 ติดตามและส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 
   2.6 ส ารวจค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการตั้ ง
งบประมาณในปีต่อไป 
   2.7 มีการน าสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานสารบรรณ 

    2.8 ด าเนินการท าลายเอกสารตามห้วงเวลาที่กฎหมายก าหนด 
    2.9 สร้างจิตส าหนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 

   2.10 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น 
   2.11 ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
   2.12 ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการประสานแผนในระดับต่าง ๆหรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
   2.13 เห็นควรปรับปรุงภารกิจงานให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ 
   2.14 ประชาสัมพันธ์และสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในการช าระค่า
น้ าประปาให้ตรงเวลาที่ก าหนด 
   2.15 ตรวจสอบการท าทะเบียนเงินรายรับตรงกับรายละเอียดทางบัญชี 
   2.16 ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินกับรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี 
   2.17 เพ่ิมระยะเวลาและห้วงเวลาในการออกบริการรับยื่นแบบและรับช าระภาษี  
   2.18 เพ่ิมช่องทางในการแจ้งแผนการออกให้บริการในแต่ละหมู่บ้าน 
   2.19 ชี้แจง ท าความเข้าใจกับหน่วยงานผู้เบิกในเรื่องความส าคัญของความถูกต้อง
ของฎีกาและเอกสารประกอบฎีกา 
   2.20 ให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงาน
ศึกษา ท าความเข้าใจระเบียบเบิกจ่ายฯ 
   2.21 ส ารวจความต้องการในการส่งเสริมอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน  และมีการติดตาม
อาชีพที่ส่งเสริมไปแล้วว่ามีความยั่นยืนหรือไม่อย่างไร 
  



แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที ่30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมควบคุม 
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งติดตามผล ทั้งจากการตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก 
- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 
- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 
- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว 
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
ฝ่ายบริหารที่มีการด าเนินการควรแก่กรณี 
- ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ของพนักงานเกิดขึ้น 
1.3  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและ
ความสามารถ 
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
 
 
 

สภาพแวดล้อมควบคุมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน  
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน
และด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
โครงสร้างองค์กร  การมอบอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบาง
ต าแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ซึ่งจะได้ส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ต่อไป ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
จะด าเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน เป็นไปในทางที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและต่อระบบราชการในการ
ให้บริการประชาชนต่อไป 
กองคลัง 
สภาพแวดล้อมควบคุมของกองคลัง ในภาพรวม
เหมาะสมทั้งรูปแบบและการพัฒนาการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการการมอบ
อ านาจหน้าที่เหมาะสม  แต่จ านวนบุคลากรยังไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน อีกทั้งอุปกรณ์ส านักงาน
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการรองรับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
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1.4 โครงสร้างองค์กร                                    

- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ                             - 
มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

1.5  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และ
มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การด าเนินงานที่มอบหมาย 

   1 .6 เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลานมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการท า
ประมง  ปลูกปาล์ม ปลูกมะพร้าว ปลูกผักสวนครัว  
เกษตรกรมักจะเผาเศษไม้ ใบไม้ เศษหญ้า เพ่ือเตรียม
แปลงปลูกพืชชนิดอ่ืน ส าหรับในหมู่บ้าน ประชาชน
มักจะท าการเผาขยะ เศษใบไม้ วัชพืช จึงเป็นปัญหา
ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

 

ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่มีอยู่  
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในด้าน
ต่าง ๆ ที่ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงอยู่ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อมควบคุมของกองการศึกษาฯ  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตาม
ภารกิจงาน ผลการประเมิน พบว่างานบริหารงาน
การศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
บางส่วน จึงจ าเป็นต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์เต็มศักยภาพ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

   ประชาชนยังขาดความรู้ในการคัดแยกขยะก่อน
การท าลายอย่างถูกต้อง 
    - แจ้งผ่านผู้น าให้ความรู้จัดกิจกรรมบูรณาการ ให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหาและผลกระทบจากการเผา 
    -  จั ดท าสื่ อประชาสั ม พันธ์ ใ ห้ กลุ่ ม อ งค์ ก ร
ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง 
2) กิจกรรมการป้องกัน และช่วยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดต่อ 
- การพัฒนาตัวของเชื้อโรค และพาหะน าโรค 
- ประชาชน ขาดองค์ความรู้ในด้านการป้องกัน 
ควบคุม และการปฏิบัติตนเมื่อป่วย 
3) กิจกรรมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- ประชาชน ขาดความรู้ในเรื่องเก่ียวกับขั้นตอนการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
หลากหลายช่องทาง 
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1.7  เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ ฤดูฝนมีการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 2009  ซึ่ ง
ประชาชนไม่ตระหนักและไม่ปฏิบัติตามแนวทาง
ควบคุมและการป้องกันแพร่ระบาดของโรค 
1.8 เกิดจากประชาชนไม่มีความเข้าใจขั้นตอนใน
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
1.9 สภาพแวดล้อมภายใน  คือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ในกองสวัสดิการสังคมมีไม่เพียงพอ ท าให้การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ล่าช้าและ
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
1.10 สภาพแวดล้อมภายนอก คือ  เนื่องจาก  
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้ด าเนินการงาน
ทะเบียนราษฎร์เองจึงต้องประสานกับงานทะเบียน
ราษฎร์อ าเภอ  กรณีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย
เอดส์เสียชีวิต  ไม่ได้รับแจ้งจากอ าเภอเลย จึงเป็น
เหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าคนพิการหรือผู้ป่ วยเอดส์
เสียชีวิตแล้ว  ซึ่งเจ้าหน้าที่อาศัยการรับรู้ข้อมูลจาก
ผู้ น าชุมชนเ พียงอย่ าง เดี ยว   เป็น เหตุ ให้ เ กิ ด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสั งคมแบ่ ง โครงสร้ า งและการ
ปฏิบัติงาน ออกเป็น 3 งาน คือ  
1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2. งานสังคมสงเคราะห์ 
3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจ านวน 1 
กิจกรรม คือ กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่
ชัดเจนวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะท างานให้
ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้
อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส านักงานปลัด
อบต. มีการวิเคราะห์นอกจากนี้กลไกที่ชี้ให้เห็นถึง
ความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ 
เป็นต้น 
     เกษตรกรในพ้ืนที่ เผาขยะ เศษไม้ ใบไม้ เศษ
หญ้า วัชพืช โดยไม่ได้คัดแยก ซึ่ งประชาชนไม่ได้
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ฤดูฝนมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
ยุงที่เป็นพาหะน าโรคมีการพัฒนาสายพันธุ์ และโรค
มือเท้าปาก การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและ
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ประชาชนไม่ตระหนักและไม่
ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและการป้องกันแพร่
ระบาดของโรค 
 ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีความเข้าใจขั้นตอนใน
การรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ท าให้ประชาชนไม่มี
การใช้รถรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ป่วย เนื่องจากการช่วยเหลือหรือการปฐม
พยาบาลไม่ถูกวิธี อาจท าให้อาการแย่ลงหรือเสียชีวิต
ได ้
  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า : 
การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง
ปฏิบัติ  และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประเมินพบจุดอ่อนที่มี
นัยส าคัญคือ  
1) กิจกรรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารภัย การ
ตีความระเบียบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ไม่
ชัดเจนท าให้การปฏิบัติขาดความต่อเนื่องการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เต็มที่บางครั้งไม่สามารถให้
การช่วยเหลือได้เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่และ
ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  
2) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากการแพร่ระบาดกระจายลงทุกกลุ่ม รวมถึง
การไม่เอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบใน
การปราบปราม สิ่งยั่วยุต่าง ๆและขาดการสร้างจิตใจ
ที่เข้มแข็งให้กับเยาวชน 
3) กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจาก
กา ร เบิ ก จ่ า ย ไม่ เ ป็ น ไปต ามแผน  มี ก า ร โ อน
งบประมาณหลายครั้ง 
4) กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร พบว่ามีเอกสารสูญ
หาย ปฏิบัติ งานตามหนั งสือสั่ งการไม่ทันตาม
ก าหนดเวลา ขาดเทคโนโลยีในการบริหารและ
จัดเก็บเอกสาร 
5) กิจกรรมด้านวินัยและการรักษาวินัย พบว่า
บุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย 
7) กิจกรรมด้านแผนพัฒนาต าบล พบว่า ระเบียบข้อ
กฎหมายมีการปรับปรุงใหม่ท าให้ต้องศึกษาระเบียบ
กฎหมายเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

 



-19- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองช่าง 
1.ระบบการท างานของบุคลากรไม่รัดกุม อาจท าให้
งาน เกิดความล่ าช้ าหรื อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่ก าหนด 
2. การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแล
สอดส่องช่วยดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มี
ผู้ดูแลรับผิดชอบท าให้ไฟฟ้าทางสาธารณะช ารุด
เสียหายและต้องด าเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
 

8) กิจกรรมด้านกิจการประปา ลักษณะงานไม่ตรง
ตามส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ภารกิจงานกิจการ
ประปาเป็นภารกิจงานของกองช่าง ท าให้เจ้าหน้าที่ๆ
รับผิดชอบในปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่มีทักษะ
เฉพาะและการเก็บค่าน้ าประปาล่าช้า 
 
กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนด
ตามเอกสารค าแนะน า : การน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในมาใช้ ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน การควบคุมสิทธิ์การ
เบิกจ่ายไม่รัดกุม งานพัสดุ ซึ่งกระบวนการจัดหา 
การควบคุม การจ าหน่าย ขาดการปฏิบัติอย่างรัดกุม 
 
กองช่าง 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของกองช่าง 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐ านการควบคุ มภาย ใน  ตามระ เบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่า 
1. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ระบบการปฏิบัติงานไม่รัดกุมท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจท าให้งานเกิด
ความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด จึงต้อง
ควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
2. กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้  
ซึ่ ง เกิดการร้องเรียนจากประชาชนท าให้ต้ อง
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถ
ควบคุมได้ แต่ต้องมีการติดตาม และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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    กองการศึกษาฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

ขอนคลานมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนด
ตามเอกสารค าแนะน า  : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ ในเชิงปฏิบัติ  และใช้แบบ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในของ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประเมินพบ
จุดอ่อนที่มีนัยส าคัญคือ  

1) กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
เนื่องจาก บุคลากรขาดทักษะการบูรณาการด้านการ
สอน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนย์ฯ  มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่
คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
2)กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบ
กับปริมาณงาน 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน  อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม  
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน  
เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและ
ระดับกิจกรรมการท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น  
เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละ
ส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุก
ระดับอย่างจริงจัง 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผลพอสมควร ในส านักงานปลัด อบต.
มีการด าเนินการควบคุม ดังนี้ 
1)  มีค าสั่งแบ่งงานภายในส านักงานปลัด อบต. 
2) มีการติดตาม  ควบคุม  การปฏิบัติ ง านจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือชั้นขึ้นไปเป็น
ระยะๆ 
3) มีการส่ง เสริมบุคลากรในสั งกัดเข้ ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ 
4) ให้ความรู้เรื่องวินัยและการรักษาวินัยรวมทั้ง
ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น 
5) จัดท าประกาศรับโอนและขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน
ของ กสถ. 
6) วางระบบการจัดเก็บเอกสารที่ที่ดีและมีการ
สืบค้นเอกสารได้สะดวก 
7) ศึกษาระเบียบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
8) ปรับปรุงภารกิจงานให้สอดคล้องกับภารกิจส่วน
ราชการ ก าชับเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องด าเนินการ
จัดเก็บค่าน้ าประปาให้ทันตามก าหนดเวลา 
 
กองสวัสดิการสังคม 
มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบ
จากผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
กองช่าง 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่าง 
เพ่ือให้มีก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และการควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานอ่ืนในกองช่าง 
- วางแผนการส ารวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ
รวมถึงประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ชาวบ้าน
ให้คอยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะ
หากช ารุดเสียหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ซ่อมแซม  
 
 

-เพ่ิมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่
จะต้องน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านได้เข้าใจ 
- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมงานในแต่ละด้านและ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพียงระดับหนึ่ง ยังต้อง
อาศัยการควบคุม ให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุม
ยิ่งขึ้น กองคลังมีด าเนินการควบคุม โดยใช้ค าสั่งแบ่ง
งานภายในกองคลัง และการติดตามควบคุม การ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามระดับ 
- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ 
และมีประสิทธิผลพอสมควร  
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากขึ้น 
- จัดหาอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น 
- ซ่อมแซม ปรับปรุงปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น 
- เพ่ิมจ านวนบุคคลกรให้เหมาะสมกับงาน 
- มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบ
จากผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
กองคลัง 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมงานในแต่ละด้านและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงระดับหนึ่ง ยังต้อง
อาศัยการควบคุม ให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุม
ยิ่งขึ้น กองคลังมีการด าเนินการควบคุม โดยใช้ค าสั่ง
แบ่งงานภายในกองคลัง และการติดตามควบคุม การ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาตามระดับ 
กองสวัสดิการสังคม 
มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตามตรวจสอบ
จากผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม และ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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โดยให้ผู้น าชุมชนมอบหมายผู้รับผิดชอบในชุมชน
ของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซ่อมแซม
ทางสาธารณะจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม 
1) การน าระบบอินเตอร์ เน็ต  มาช่วยในการ
บริหารและการปฏิบัติราชการ ท าให้สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้
จากระบบอินเตอร์เน็ต 
2) การประสานงานภายในและภายนอก เช่น  
  (1) การติดต่อประสานงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งแต่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างและพนักงานเป็นต้น 
        (2) ก า ร ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอกเช่น อบจ.,อบต.,เทศบาล 
ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอท้องถิ่นจังหวัด  ผู้ว่า
ราชการจังหวัด และอ่ืน ๆ  
        (3) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ในกิจหน้าที่ของส านักงานได้เป็น
อย่างดี 
       (4) การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ 
3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักและปฏิบัติตนในการควบคุมและการ
ป้องกันการ 
 4) การติดต่อประสานงานภายใน มอบหมาย
งานผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่
เกิน ๑ วัน  
 5 )  การติดต่อประสานงานกับหน่ วยงาน
ภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง โดยทางโทรศัพท์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
การรายงานทางการเงินและการด าเนินงานการปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ
ด าเนินกิจกรรมของส านักงานปลัด อบต. รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายในส านักงานปลัด อบต. ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้
ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กรที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
- ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม  
- มีการน าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ท า
ให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันเวลา 
- การติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรใน
รูปแบบหนังสือราชการ การใช้โทรศัพท์ โทรสาร 
- มีข้อมูลสาระสนเทศ เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลได้
ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 
- การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร 
และการปฏิบัติราชการ ท าให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 
- การประสานงานภายในและภายนอก 
 - การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งแต่พนักงาน ข้าราชการ เป็นต้น 
 - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. 
อบต. เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอท้องถิ่นจังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัด และ 
- การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์
และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ในกิจหน้าที่ของ
ส านักงานได้เป็นอย่างดี 
- ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
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5. การติดตามประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อ เนื่ อง  และเป็นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการประเมินแบบราย
ครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
ควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจ
พบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันท ี
กองช่าง 
- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องหากพบความเสี่ยงปัญหาอุปสรรคให้
รายงานผู้บังคับบัญชา 
- การส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ติดต่อประสานงานกับผู้น า ชุมชนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
 

- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
ก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงาน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับ
หน่ วยงานของรั ฐ   พ .ศ .2561  การติ ดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรโดยได้ก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผลคือใช้แบบสอบทาน
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพ่ือสอบทาน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และฝ่ายบริหาร 
- การติดตามประเมินผลการควบคุม กองคลังถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามควบคุมภายใน ซึ่ง
ก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงาน
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับ
หน่ วยงานของรั ฐ   พ .ศ .2561  การติ ดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร โดยการสังเกต 
จดบันทึก สอบถาม สัมภาษณ์ และข้อมูลสถิติต่างๆ
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
- กองการศึกษาฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน ถือปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน า : 
การจัดท ารายงานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 ถือว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น การ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรโดยได้
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลคือใช้แบบสอบ
ทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพ่ือสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติและฝ่ายบริหาร 
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5. การติดตามประเมินผล (ต่อ) 
 

 - ติดตามจากทะเบียนผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลใน
พ้ืนที ่
 - ติดตามจากสถานการณ์การเกิดโรคโดยกระทรวง
สาธารณสุข 
 - รายงานสถานการณ์และรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- ประชาชน ขาดความรู้ในเรื่องเก่ียวกับขั้นตอนการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
-  จัดท าสื่ อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ
หลากหลายช่องทาง 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  โดยบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน             
จะก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ เพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีจ าเป็นคุ้มค่าและเพียงพอ 
 
 
                

                (นายโชต ิ ด าอ่อน) 
    ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน    

วันที่   17  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.กิจกรรมป้องกันภัยและบรรเทา    
สาธารภัย  
    วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติ สามารถ
ปฏิบัติได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงทีและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 
 

     
 การเกิดเหตุอัคคีภัย 
ต้องมีการเฝ้าระวังเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 
การจัดตั้งเวร
ยามตลอด 
24 ชั่วโมงใน
การช่วยเหลือ
งานป้องกัน
และบรรเทา 
ส า ธ า รณภั ย
ภ า ย ใ น เ ข ต
ต า บ ล ข อ น
คลาน 

 
การก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบ 
หมายจากผู้บริหาร 
มีผลดีต่อการควบ- 
คุมและติดตาม
ประเมินผล 

 
-ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
-ข า ด  วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ เ ค รื่ อ ง มี
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
-  ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
ด าเนินการ 
-ตีความระเบียบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ ไม่ชัดเจน
ท าให้การปฏิบัติขาดความ
ต่อเนื่องการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ไม่เต็มที่บางครั้งไม่
สามารถให้การช่วยเหลือได้
เนื่องจากไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

 
- ก าหนดต าแหน่งเพ่ิมในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี 
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ ทั น ส มั ย ส า ห รั บ ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น รถดับเพลิง  
- จัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน
เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่  และ    
อปพร. 
- จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้กระจายทุกส่วน
งานอย่างทั่วถึง 
-ติดตามและส่งเสริมให้
บุคลากรศึกษาระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

 
ส านักงานปลัดฯ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลกร
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือส่งเสริมระบบการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่
ต าบลขอนคลาน 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการจัดท า ข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ด าเนินการเป็นด้วย ความถูกต้องตาม
ระเบียบ และสามารถลดการโอนหรือ 
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

๑. มีการแพร่ระบาด
ของ  
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น  
๒. ประชาชนไม่ให้
ความร่วม มือในการ 
แจ้งเบาะแสผู้ค้าและ 
ผู้เสพ 
 
 
 
 
 
- เอกสารประกอบการ 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
จากแต ่ละกองล่าช้า 
ท าให้มีเวลาใน การ
การตรวจสอบน้อย 
เพราะ ต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ ภายใน
ก าหนดเวลา  

๑ . ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรม  
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน ด้าน
กี ฬ า อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง  
๒ .  ตรวจหา
สารเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง 
 
 
 
- ก า ร จั ด ท า
ข้ อ บั ญ ญั ติ  
งบประมาณ
ร า ย จ่ า ย 
ประจ า  ปีจะ
พิจารณาจาก 
โ ค ร ง ก า ร ที่
บรรจุไว้ใน  

๑. มีการควบคุม 
แต่ยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการพิจารณา 
โครงการตามแผน 
พัฒนามาเพ่ือเป็น 
แนวทางในการ
จัดท า ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 
รายจ่ายแต่ละปี  
 

-การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม รวมถึง
กลุ่มเยาวชนด้วย  เป็นความ
เสี่ยงที่มีอยู่ 
-การไม่เอาจริงเอาจังของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปราบปราม  ท าให้ยาเสพติด
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็น
เหตุให้ปัญหาอ่ืนตามมาอีก
มากมาย เช่น การลักขโมย  
การปล้นทรัพย์  การทะเลาะ
วิวาท   
- มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ตลอดปีเนื่องจาก 
งบประมาณท่ีตั้งไว้บาง หมวด
ประเภทไม่เพียงพอ           

-ส่งเสริมการรณรงค์ ต้านยาเสพ
ติด เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด   การเข้าค่ายเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด 
-จัดฝึกอบรมในเชิงรุกให้ความรู้ 
เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย ของ
ยาเสพติด 
-สนับสนุนงบประมาณ แก่
หน่วยงาน ของทางภาครัฐ  
และองค์กรภาคประชาชน  
ด้านยาเสพติด 
 
- ให้มีการประชุมและ 
ประสานงานกันอย่าง ต่อเนื่อง  
- วางแผนเสนอโครงการ แต่ละ
ส่วนควรเป็น โครงการที่
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาและ
ระเบียบ หนังสือสั่งการสมดุล
และ เพียงพอกับการใช้จ่าย 
ตลอดปี 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัดฯ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผลกร
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมงานธุรการ การรับ–ส่ง 
หนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือรับ – ส่งหนังสือราชการ
เป็นไป ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
และรวดเร็ว 
 

- การตั้งงบประมาณ
ในข้อบัญญัติไม่
เพียงพอกับความ 
ต้องการ ท าให้ต้องมี
การโอน แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 
งบประมาณอยู่
ตลอดเวลา 
 
 
 
 
การรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ 
 

แผนพัฒนาสามปี
มาเป็น แนวทาง
ในการจัดท า 
- เจ้าหน้าที่จัดท า 
ข้ อ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
รายจ่าย จะต้องมี
คู่มือ และหนังสือ
สั่ ง ก า ร เ ป็ น 
แนวทาง ในการ
จัดท าแต ่ละป ี
 
ให้เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบเรื่อง
การรับ – ส่ง
หนังสือ ไปตรวจ
รับหนังสือทุกวัน 
 
 
 

- เจ ้าหน้าท่ีจัดท า 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย จะต้องมีคู่มือ 
และหนังสือสั่งการเป็น 
แนวทางในการจัดทำ แต่
ละป ี
 
 
 
 
 
 
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับ 
เอกสารจากท่ีว่าการ
อ าเภอ ทุกวันราชการ  
๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ข้อมูลข่าวสารราชการจาก 
อินเตอร์เน็ตทุกวัน ๓. 
ตรวจสอบทะเบียน รับ –
ส่ง  
ว่าได้ด าเนินการ  
รับ – ส่ง เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ได้รับหนังสือสั่งการ 
ล่าช้าบางครั้งไม่สามารถ 
ปฏิบัติได้ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
๒.หนังสือเกิดการสูญ
หาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
ทุกฉบับและน าไปจ่าย 
ให้กับผู้รับผิดชอบทันที  
๒. ตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล
ข่าวสารราชการจาก 
อินเตอร์เน็ตทุกวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัดฯ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงควบคุมภายใน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมด้านวินัยและการรักษา
วินัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้บุคลาการมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามวินัยได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ลดการถูกด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
6. การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีวิธีการและ
หลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

    ขาดเจ้าหน้าที่มี่
มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและ
หนังสือสั่งการต่าง 
ๆ 
 
 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถไม่
เพียงพอ ต้องใช้
ความละเอียด
รอบคอบและความ
แม่นย าในการ
ท างานต้อง
ปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่จ ากัด 
 
 

มีการแตง่ตั้ง
เจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานด้านนิติ
การในการ
ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ  
 
 
 
ตรวจสอบการ
ท างานของ
เจ้าหน้าที่และมี
ค าสั่งแบ่งงาน
ภายในกองคลัง 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการติดตาม
ตรวจสอบการ
ท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 

 

- บุคลากรในสังกัดไม่ค่อย
ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับวินัย
เพราะถือว่ า เป็น เรื่ อ ง ไม่
ส าคัญอาจท าให้เกิดปัญหา
ในอนาคตได้ 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถไม่เพียงพอ 
ต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบและความแม่นย า
ในการท างานต้องปฏิบัติงาน
ภายในเวลาที่จ ากัด 
 
 
 
 
 

- สร้างจิตส าหนึกให้บุคลากร
ปฏิบัติ ตามระเบี ยบวิ นั ย
อย่างเคร่งครัด 
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมวินัยเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ได้รับการฝึกอบรมและให้
ศึกษาหนังสือสั่งการและ
คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงควบคุมภายใน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

7. การปรับปรุงแผนที่ภาษี 
Ltax3000 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การปรับปรุงแผนที่ภาษี
ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถน ามาจัดเก็บ
ภาษีได้ 
 
 
 
 
8. งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริหารพัสดุครบถ้วนทุก
กระบวนการถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถไม่
เพียงพอ ต้องใช้
ความละเอียด
รอบคอบและความ
แม่นย าในการ
ท างานต้อง
ปฏิบัติงานภายใน
เวลาที่จ ากัด 
 
-เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่มีอยู่ 
เนื่องจากต้องใช้
ความละเอียด
รอบคอบ แม่นย า
ในการท างานและ
ต้องปฏิบัติงาน
ภายในเวลาที่จ ากัด 
-เจ้าหน้าที่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบฯ 
 

ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
เกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมแผนที่
ภาษ ี
 
 
 
 
 
 
ก าชับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ และ
มีค าสั่งแบ่งงาน
ภายในกองคลัง 
 

สามารถใช้
โปรแกรมแผนที่
ภาษีในการจัดเก็บ
ภาษีและตรวจสอบ
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบและ
ติดตามการท างาน
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ โดย
เคร่งครัด 
 

เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 

ศึกษาหาความรู้จาก
โปรแกรมและปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
-เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านบุคลากรสรร
หาบุคลากรเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งโดยเร็ว 
-ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ได้รับการฝึกอบรมและให้
ศึกษาหนังสือสั่งการและ
คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

9. งานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
- การตรวจฎีกาและเอกสาร
ประกอบฎี กา เ พ่ื อ ให้ ก า ร
เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้อง 
 
1 0 .  กิ จ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามแบบแปลน และปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ 
 
 
 
 

ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
 
 
 
 
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ข า ด ค ว า ม
คล่องตัวและความละเอียด
รอบคอบท าให้เกิดปัญหา
การท างานล่าช้า 
 

การก าชับเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบให้ตรวจฎีกาและ
เอกสารประกอบด้วยความ
ระมัดระวังละเอียด ถี่ถ้วน ให้
เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายฯ
และระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องนั้นๆ 
-  การควบคุมงานก่อสร้างให้
ควบคุมงานตามแบบแปลน
และถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ 
- ประสานกับผู้รับจ้างในการ
ด าเนินงานโครงการและ
ประสานคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างช่วยควบคุมการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ก าหนด 
 

ตรวจสอบงบประมาณ
ก่อนการจัดท าโครงการ
และวางฎีกาเบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
จึงอนุมัติ 
 
-การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมการก่อสร้างไม่
ทั่วถึงขาดความคล่องตัวใน
การส ารวจประสานงาน
ควบคุมงานของโครงการ
ต่างๆ ท าให้เกิดความล่าช้า
กับงานท่ีต้องท า 

ขาดแคลนบุคลากรที่
มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่ง 
 
 
 
จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
- เกิดปัญหาในการ
ควบคุมงานไม่เป็นไป
ตามแผนงาน ตาม
แบบแปลน 
สาเหตุ 
- การปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมการ
ก่อสร้างไม่ทั่วถึงขาด
ความคล่องตัวในการ
ส ารวจประสานงาน
ควบคุมงานของ
โครงการต่าง ๆ ท าให้
เกิดความล่าช้ากับ
งานที่ต้องท า 

ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ
ฎีกาเอกสารประกอบฎีกาให้
ครบถ้วนและให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 
 
 
- จัดท าแผนด าเนินการ
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
- สรรหาบุคคลากรแทน
ต าแหน่งที่ว่างให้ครบถ้วน
เพ่ือจะได้มอบหมายงานที่
ชัดเจนเกิดประสิทธิภาพใน
งานมากขึ้น 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงควบคุมภายใน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

11.การส ารวจและซ่อมแซมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือบริการประชาชนด้านการ
สาธารณูปโภคด้วยการซ่อมแซมไฟทาง
สาธารณะให้พร้อมใช้งานและลดปัญหา
ข้อร้องเรียน 
 
12.การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆท าได้จริงตามวัตถปุระสงคก์ าหนด 
และถูกต้องตามระเบียบก าหนด       
- มีการจัดท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
ไ ด้ ท า ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ห รื อ ร ะ บุ
กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้อง   
 

- การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรขาด
ความคล่องตัวและ
ความละเอียด
รอบคอบท าให้เกิด
ปัญหาการท างาน
ล่าช้า 
 
๑.กิจกรรมด้านการ
บริหารการศึกษา 
-การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาม
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของเด็กก่อน
ปฐมวัยและท าให้มี
เด็กเข้าเรียนเพ่ิม
มากขึ้น 
 

- การด าเนินการ
ส ารวจไฟฟ้า
สาธารณะ เสียหาย
ใช้การไม่ได้ให้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพ่ือด าเนินการ
ซ่อมแซม 
 
๑. การ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง 
๒.จัดส่งครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็ก
เข้าร่วมอบรมเพ่ือ
ประสบการณ์และ
ทักษะด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 
๓.จัดท าทะเบียน
ประวั ติ แ ละสมุ ด
บั นทึ กประจ าตั ว
เด็กนักเรียน 
 

จัดท ารายงานผล
การส ารวจและ
รายงานผลการ
ด าเนินการ
ซ่อมแซมต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
๑.จัดให้มีการ
ประชุมชี้แจงให้
ผู้ปกครองทราบ
และเข้าใจ 
๒.ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กได้เข้า
อบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะด้านการ
พัฒนาผู้เรียน 
๓.ประเมินผลจาก
สมุดบันทึกของเด็ก
นักเรียน 
 

ไฟทางสาธารณะเกิดความ
เสียหายอาจเกิดข้อร้องเรียน
และเกิดความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
 
 
เด็กท่ีได้เข้าเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ 
 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ด าเนินการส ารวจไฟทาง
สาธารณะในชุมชนและ
รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซม 
 
 
 
๑. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน
เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
๒.จัดท าทะเบียนประวัติและ
สมุดประจ าตัวนักเรียน ให้
ครอบคลุมและครบถ้วน  
พร้อมแจ้งผู้ปกครองทราบ 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษาฯ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

13. กิจกรรมการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ 
- เพ่ือสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการดูแล รักษา
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
- เพ่ือลดอัตราเสี่ยงการเกิด
ปัญหาโรคระบบทางเดิน
หายใจของประชาชน 
 
 
 

 
 
 
ฤดูแล้งในเขตพ้ืนที่ต าบล
ขอนคลานประสบปัญหา 
ภาวะหมอกควัน
เนื่องจากยังมีการเผาเศษ
ใบไม้ เศษหญ้า 
ประชาชนขาดความ
ตระหนักและจิตส านึก
สาธารณะ 
 
 
 

 
 
 
1.จัดท าโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมให้รู้จักคัดแยกขยะเปลี่ยน
ขยะเป็นเงิน และน าไปท าเป็นปุ๋ย
หมัก 
2.จัดท าหนังสือขอความร่วมมือ
ผู้น าชุมชนในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ลดการเผาขยะ 
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญการท าลายขยะที่
ถูกต้องหลากหลายช่องทาง 
4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย และ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 
 
 
การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ควบคุมได้ระดับหนึ่งเนื่องจาก 
ประชาชนขาดการตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหามลพิษ
และขาดวิธีก าจัด ขยะเศษ
ใบไม้ เศษผัก และเศษผลไม้
อย่างถูกต้อง 

 
 
 
ฤดูแล้งในเขต
พ้ืนที่ต าบลขอน
คลานประสบ
ปัญหา ภาวะ
หมอกควัน
เนื่องจากยังมีการ
เผาเศษใบไม้ เศษ
หญ้า ประชาชน
ขาดความ
ตระหนักและ
จิตส านึก
สาธารณะ 

 
 
 
-จัดกิจกรรม การปลูก
จิตส านึกถึงประโยชน์
สาธารณะ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อกฎหมายทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 
 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1 4 .  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคร้ายแรงของ
ประชาชนในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

 
 
 
 
ประชาชนไม่ตระหนัก
และไม่ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติในการ
ควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

 
 
 
 
1.สนับสนุนงบประมาณแก่ อสม.
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 
2.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการป้องกันและควบคุม
แก่ประชาชนให้น่าสนใจ 
หลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายไว
นิล,แผ่นพับ,สปอร์ต,จดหมายข่าว
,สาธารณสุขเคลื่อนที่ เป็นต้น 
3.จัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดโรค
ระบาดในพื้นที่เป็นต้น 

 
 
 
 
-ฤดูฝนมีการแพร่ระบาดของ
โรคไข้ เลือดออก และโรคมือ
เท้าปาก 
- การแพร่ ระบาดของ โ รค
ไข้หวัดนกและไข้หวัด 2009 

 
 
 
 
ประชาชนไม่
ตระหนักและไม่
ปฏิบัติตามแนว
ทางการปฏิบัติใน
การควบคุมและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรค 

 
 
 
 
1)จัดกิจกรรม/โครง การ 
ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน 
2)จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น 
ป้ายไวนิล,แผ่นพับ,สปอร์ต
โฆษณา ฯลฯ 
3)จัดท าทะเบียนข้อมูล
โรคติดต่อในเขตพ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

15. การให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- เพ่ือรับ – ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ของประชาชนในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขอนคลาน 
- เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประชาชนไม่ตระหนักถึง
ผลกระทบแก่ผู้ป่วย 
เพราะการช่วยเหลือ 
หรือการปฐมพยาบาลไม่
ถูกต้อง อาจท าให้ผู้ป่วย
มีอาการรุนแรงและอาจ
เสียชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในเรื่องขั้นตอนของการ
ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่
ประชาชนให้น่าสนใจ 
หลากหลายช่องทาง เช่น ป้าย
ไวนิล,แผ่นพับ,สปอต,จดหมาย
ข่าว, เป็นต้น 
2.จัดส่ งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ประชาชนขาดราความ
ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอน
การขอใช้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ประชาชนไม่
ตระหนักถึง
ผลกระทบแก่ผู้ป่วย 
เพราะการช่วยเหลือ 
หรือการปฐม
พยาบาลไม่ถูกต้อง 
อาจท าให้ผู้ป่วยมี
อาการรุนแรงและ
อาจเสียชีวิตได้ 

 
 
1) จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เช่น 
ป้ายไวนิล,แผ่นพับ
,สปอตโฆษณา ฯลฯ 
2) จัดท าทะเบียนข้อมูล
การขอใช้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในเขต
พ้ืนที่ 

 
 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

16.กิจกรรมการด าเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
-เพ่ือให้การด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และ
ปฏิบัติตามระเบียบแนวทาง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
-เพ่ือให้ความรู้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ถึงสิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุที่จะได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐ 
 

ความเสี่ยง  
 - การจ่ายเบี้ยยังชีพอาจ
ผิดพลาดหรือล่าช้า 
ส่งผลต่อการบริหารงาน
ของ อบต.หรือทาง
ราชการ 
 

๑. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาหา
ความรู้และระเบียบใหม่ๆ  และ
เข้าร่วมประชุมนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง 
๒. สร้างความเข้าใจให้กบั
ประชาชนในพื้นท่ีให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ของตนเองที่จะได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
 

๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
ต้องมีการควบคุมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ความเสี่ยง  
 - การจ่ายเบี้ยยังชีพ
อาจผิดพลาดหรือ
ล่าช้า ส่งผลต่อการ
บริหารงานของ อบต.
หรือทางราชการ 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. การแจ้งย้ายเข้า-
ออก  จากพ้ืนที่ของผู้
มีสิทธิ 
๒. การข้ึนทะเบียน
ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ  
และการเสียชีวิตของ
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 
3.  ช่องทางการรับ
เงินของผู้ยังชีพยัง
ขาดความเข้าใจ 

๑. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของ
กองสวัสดิการสังคมเข้า
อบรมและให้ความรู้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ให้ความส าคัญกับกรณีท่ี
เคยเกิดปัญหาโดยมีการ
หาทางป้องกันไม่ให้
เกิดข้ึนอีก 
๒.ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์  และลง
พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์และ
ออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

17.กิจกรรมการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ยากไร้  ไร้ที่พึ่ง  
คนชรา  คนพิการและ
ทุพพลภาพ  และเงิน
ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดตามนโยบาย
รัฐบาลรัฐบาล 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
 -เพ่ือให้การสงเคราะห์กลุ่ม
คนดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเกิดความยุติธรรมใน
การให้บริการ 
 -เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
 

ความเสี่ยง  
 - ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายเสียสิทธิที่
จะได้รับจากภาครัฐ  
และการบริการอย่าง
ทั่วถึง 
 

๑. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบต้องเข้า
รับการฝึกอบรมศึกษาหาความรู้
และระเบียบเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์  และศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่น  เพื่อให้การการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีและประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๑ . ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
แต่ต้องมีการควบคุมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ความเสี่ยง  
 - ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายเสีย
สิทธิที่จะได้รับจาก
ภาครัฐ  และการ
บริการอย่างทั่วถึง 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. กลุ่มคนพิการที่ยัง
ไม่มีบัตรคนพิการ
หรือผู้ดูแลขาดความรู้
เกี่ยวกับสิทธิที่พึง
ได้รับ 
๒. ผู้ยากไร้  ไร้ที่พ่ึง  
ตกส ารวจจากข้อมูล
รัฐบาล  และยังไป
ได้รับการช่วยเหลือ 
3.  ผู้ป่วยติดเตียง
ขาดการดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

๑. สร้างภาคีเครือข่ายใน
การดูแลช่วยเหลือด้าน
สุขภาพในระดับชุมชน  
ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด  เพ่ือให้เกิดการ
ท างานแบบบูรณาการ 
๒.ท าหนังสือประชาสัมพันธ์  
และลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

18.กิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม 
 -เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน 

ความเสี่ยง  
 - การท างานหลาย
หน่วยงานในพื้นที่ยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การประสานงานในการ
ท างานในพืน้ที ่
อบต.ขอนคลาน 
 

๑. ประสานงานพัฒนาการอ าเภอ  
กศน.อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม
อาชีพในชุมชน  เพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒. ประชาคม  จัดท าแผน  เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในด้านการส่งเสริมอาชีพ 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอต้องมีการ
ควบคุมและพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

ความเสี่ยง  
 - การท างานหลาย
หน่วยงานในพื้นที่ยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การประสานงานในการ
ท างานในพืน้ที่  
อบต.ขอนคลาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
-งบประมาณทีไ่ด้รับของ
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน   
มีหลายหน่วยงานที่
ด าเนินการหลาย
หน่วยงานท าให้ขาดการ
ติดต่อประสานงานกับ  
อบต.ขอนคลานและยัง
ขาดงบประมาณ 
ด าเนินการทีส่มบูรณ ์
 

๑. ส ารวจความต้องการในการ
ส่งเสริมอาชีพในแตล่ะหมู่บา้น  
และมีการติดตามอาชีพที่
ส่งเสริมไปแล้วว่ามีความยั่น
ยืนหรือไม่อย่างไร 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

        
 
 
 

                   (ลงชื่อ 
(นายโชติ  ด าอ่อน) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
วันที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

 
 


