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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 



แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอําเภอแม่เมาะ 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลบา้นดง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  
เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง กําหนดโดย มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือ
ได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ               
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตําบล             
บ้านดง )สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรก 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สํานักปลัด 

   เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จํานวน 7 กิจกรรม ทั้งที่เป็น
กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังน้ี   
 ๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนมากขึ้น 

2) กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก             
ซึ่งฤดูแล้งและลมแรง ประกอบกับอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ทําไร่ ซึ่งการเผาไร่เป็นสาเหตุหน่ึง
ของการเกิดเพลิงไหม้ 

3) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ เกิดจากขยะมนชุมชนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นยากแก่การบริหาร
จัดการขยะในชุมชน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ 

4) กิจกรรมการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดความรู้ เน่ืองจากมี
ระเบียบในการเบิกจ่ายที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และไม่ได้รับการอบรมฯ 

5) กิจกรรมการสงเคราะห์ประชายผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง คนชรา คนพิการ และทุพพลภาพ และเงิน
ช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล เป็นความเสี่ยงที่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายเสียงสิทธิ
ที่จะได้รับจากภาครัฐ และการบริการอย่างทั่วถึง 

 

6) กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ การทํางานมีหน่วยงานในพ้ืนที่ยังขาดการเช่ือมโยงข้อมูลและการประสานงานในการทํางานในพ้ืนที่ 
อบต.บ้านดง 

7) กิจกรรมงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา                     
ซึ่งมีความสําคญักับการเบิกจ่ายงบประมาณ และ ศพด.บ้านดงขาดผู้บริหาร ครูผู้สอนไมเ่พียงพอ ทําให้การ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพ 
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 กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี, ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ, 
งานจัดเก็บรายได้ จํานวน 2 กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ดังน้ี   

๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชีเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 

๑. การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 

๒) กิจกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัย์สนิและพัสด ุ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทําให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
3. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างไม่ได้ติดอากรแสตมป์ 

การคืนหลักประกันสัญญา 
1. มีหลักประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแลว้ ยังไม่คืนให้แก่คู่สัญญาตามระยะเวลาที่

กําหนด 
 2. ไม่ได้จัดทําคําสั่งตรวจสภาพงานก่อนคืนหลักประกันสญัญา 

 กองช่าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จํานวน  3  กิจกรรม  ดังน้ี 
1.) กิจกรรมงานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

คือ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทําให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์  
- เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

 2.) กิจกรรมด้านงานควบคุมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
      - การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้มาตรฐานหรือตามข้อกําหนด 
       - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมเีพียง 2 คน ทําให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
 3.) กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
      - ระบบประปายังสูบนํ้าขึ้นมาใช้ได้ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของชุมชน 
      - ไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละจุดเกิดการชํารุดในแต่ละจุด การดูแลไม่ทั่วถึง 

 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  สํานักปลัด 

1) จัดทําโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
แก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 

2) การเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร/เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 

3) ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยกขยะ และการจัดการขยะโดยใช้วิธี 3Rs           
ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 

4) ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับพัฒนาความรู้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้ความสําคัญกับ
กรณีที่เคยเกิดปัญหาโดยมีการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 



5) สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพในระดับชุมชน ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด เพ่ือให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการ 

6) สํารวจความต้องการในการส่งเสริมอาชีพในแต่ละหมู่บ้าน  และมีการติดตามอาชีพที่ส่งเสริมไป
แล้วว่ามีความย่ันยืนหรือไม่อย่างไร 

7) จัดส่งพนักงานส่วนตําบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการ
อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

กองคลัง 
1) กําชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-LAAS และติดตามกากรปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเน่ือง 
2) มีการสรรหา บรรจุแต่งต้ังเจ้าพนักงานพัสดุเพ่ิมเติมและมีคาํสั่งแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

กองช่าง 
1) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว กับการสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และบริหารจัดการ

เป็นไปตามระเบียบ 
2) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป

ตามระเบียบ 
3) อุปกรณ์ประปาต้องกําหนดชนิดของข้อต่อ เช่น ยูเนียน นิปอน ให้ชัดเจนและวาล์วนํ้าต้องได้

มาตรฐาน/ระบบไฟฟ้าแต่ละจุดที่ชํารุดจะดําเนินการเปลี่ยนโคมไฟใหม่ และทําการซ่อมแซม
โดยด่วน 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีเพียงพอปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การกํากับดูแลของอําเภอแม่เมาะ 
 
 
 

  ลายมือช่ือ........................................................ 
        (นายศุกร์  ไทยธนสุกานต์) 

          ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
           วันที ่ 20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 



  แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61    

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
           ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม จะสังเกตได้จาก
ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจํานวนมาก  
จัดทําไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดทําให้เกิดผล
กระทบเสียหายต่อองค์กรได้  เน่ืองจากภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น บางหน่วยงานไม่ถ่ายโอนบุคลากรและ
งบประมาณมาให้ ทําให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีภารกิจเพ่ิมขึ้นจากสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
           สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในความก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้
เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงมีระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ภารกิจ
ต่างๆ ต้องกระทําให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ ต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุง 
          โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในสํานักงาน
ปลัด บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน  
หัวหน้าส่วนราชการมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานในแต่
ละหน้าที่อย่างเคร่งครัด  จัดประชุมช้ีแจงและอบรมให้ความรู้
เ ก่ียว กับกฎหมาย  ระเ บียบ  ข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้อง กับ
ผู้ปฏิบัติงาน การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 

สํา นักงานปลัด  แบ่งโครงสร้ างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น  9 งาน คือ 1. งานนโยบายและ
แผน  2 .  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานกฎหมายและคดี 4. งานศึกษา ศาสนา 
วั ฒ น ธ ร ร ม  5 .  ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร  
6. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 7. งานบริหาร
ทั่วไป 8. งานสวัสดิการและสังคม 9. งานกิจการ 
สภาฯ จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์
ปฏิบั ติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 ประจําปีงบประมาณ 2561 
 พบความเสี่ยงในกิจกรรมดังน้ี 

1. งานสวัสดิการและสังคม 
2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561    

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 งานสวัสดกิารและสังคม 
        - กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        - กิจกรรมการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ เป็นความเสี่ยง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เน่ืองจากเกิดปัจจัยภายในและ
ภายนอก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องให้ความสําคัญและต้อง
ดําเนินการอย่างรอบครอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 
และจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการ
และเกิดความเสียหายต่อทางราชการอีกด้วย 

                 

 
ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิด
จากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น 
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ระดับหน่ึง โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านดง ได้ดําเนินการ 
1. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของ  
ยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
2. ประสานความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแล
และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 
3. ดําเนินการต่อเน่ืองในการจัดทําแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์ 
ศพส. อบต.บ้านดง กําหนดแผนงานโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ระดับหน่ึง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง  
ได้ดําเนินการ 
๑. เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาหาความรู้และระเบียบใหม่ๆ  และเขา้ร่วม
ประชุมนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและดูแล
ผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ือง 
๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิหน้าที่ของตนเองที่จะ
ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 



  แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
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องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
  
     - กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่ พ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล พบว่าเป็นความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานแบบภาคีเครือข่าย 
หรือหลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานจึง
เกิดความซับซ้อนและเพ่ิมงานมากข้ึน เป็นความเสี่ยงที่
เ กิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานหรือบุคคลกับ
หน่วยงาน ซึ่งความเสี่ยงน้ันอาดเกิดขึ้นบางคร้ัง และไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้เลย หรือบางคร้ังอาดให้เวลาในการ
แก้ไขปัญหา 

 
 
 
 

 
      - กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี พบว่า 
เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งขาดการ
วางแผนการดําเนินกิจกรรม ควบคุมสั่งการ มอบหมายงานใน
กิจกรรมย่อย จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้าและไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าที่ควร 
 
 
 
 

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เกิดการเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และสภาพแวดล้อมของการเกิดภัยธรรมชาติ 

 
 
 

ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเส่ียง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ระดับหน่ึง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง  
ได้ดําเนินการ 
๑. สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลอืด้าน
สุขภาพในระดับชุมชน  ระดับอําเภอและระดับจังหวัด  
เพ่ือให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการ 
๒. ทําหนังสือประชาสัมพันธ์  และลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 

ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเส่ียง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ระดับหน่ึง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง  
ได้ดําเนินการ 
๑. สํารวจความต้องการในการส่งเสริมอาชีพในแต่ละ
หมู่บ้าน และมีการติดตามอาชีพที่ส่งเสริมไปแล้วว่ามี
ความย่ันยืนหรือไม่อย่างไร 

ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พบความเส่ียง ๑ ภารกิจ คือ กิจกรรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง ได้ดําเนินการ 
1. การเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององค์กร 
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 
3. ประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชนและประชาชนให้
มากขึ้น



  แบบ ปค.4 
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ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61    

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
2.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        - กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ การขาดความรู้ความ
เข้าใจการในด้านการบริหารจัดการขยะของชุมชนและการ
ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4 งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        - กิจกรรมการบริหารการศึกษา เกิดจากครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องกับงาน 

 
 
 
 

ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเส่ียง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับ
ห น่ึ ง  โ ด ยอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ าบล บ้ า นด ง  
ได้ดําเนินการ 
1. ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยก
ขยะและการจัดการขยะโดยใช้วิธี 3 Rs ในการจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี 
2. ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่
รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไข 

ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเส่ียง ๑ ภารกิจ 
คือ กิจกรรมการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับ
ห น่ึ ง  โ ด ยอ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ าบล บ้ า นด ง  
ได้ดําเนินการ 
๑. จัดส่งพนักงานส่วนตําบล ที่มีส่วนเก่ียวกับข้อง 
รวมท้ังครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เขา้รับการ
อบรมในหลักสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๒. สรรหาผู้บรหิารศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู  
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องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 งานสวัสดกิารและสังคม 
        - กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
จัดทําโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
 
        - กิจกรรมการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
         ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับพัฒนาความรู้ใน
กฎหมายที่เ ก่ียวข้องและให้ความสําคัญกับกรณีที่ เคยเกิด
ปัญหาโดยมีการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
         ๒ .  ทํ า ห นั ง สื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ล ง พื้ น ที่
ประชาสัมพันธ์และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 
        - กิจกรรมการสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่ พ่ึง 
คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ และเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 
        ๑. สร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน ระดับอําเภอและระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการ
ทํางานแบบบูรณาการ 
        ๒ .  ทํ า ห นั ง สื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  แ ล ะ ล ง พ้ื น ที่
ประชาสัมพันธ์และออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 
        - กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
        ๑. สํารวจความต้องการในการส่งเสริมอาชีพในแต่ละ
หมู่บ้าน และมีการติดตามอาชีพที่ส่งเสริมไปแล้วว่ามีความย่ัน
ยืนหรือไม่อย่างไร 

3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            
          1. การเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กร 
          2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
และสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ 
           3. ประสานความร่วมมือกับผู้นําชุมชนและประชาชน
ให้มากขึ้น 

 
 
       กิจกรรมการควบคุมของสํานักงานปลัดอยู่ในระดับ
ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกําหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัย
ภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมี
การประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็น
ประจําทุกเดือน ทําให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบมากข้ึน สําหรับปัจจัยภายนอกมีการ
ประชุมประจําเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้ นําหมู่ บ้าน 
สมาชิกสภา  อบต .  เ พ่ือประชาสัมพันธ์  ช้ีแจงการ
ดําเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ 
แต่ต้องมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4  
ชื่อหน่วยงาน สํานักงานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561    

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
3.3 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        - กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ  
        1. ประสานความร่วมมือประชาชนให้รู้จักการแยกขยะ
และการจัดการขยะโดยใช้วิธี 3 Rs ในการจัดการขยะอย่าง  
ถูกวิธี 
        2.  ศึกษาแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการขยะแนวใหม่
รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่แก้ไข 

2.4 งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        - กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
        ๑. จัดสง่พนักงานส่วนตําบล ที่มีส่วนเก่ียวกับข้อง 
รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
        ๒. สรรหาผู้บริหารศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
ยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู  
 

 
       กิจกรรมการควบคุมของสํานักงานปลัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึน
กว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการกําหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้า
ส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและปรับปรุง
ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจําทุกเดือน ทําให้
เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
มากขึ้ น  สํ าหรั บ ปัจจั ยภายนอก มีการประ ชุม
ประจําเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้นําหมู่บ้าน สมาชิก
สภา อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงการดําเนินงาน
ของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมี
การติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ  ปค. 4 
ชื่อส่วนงาน สาํนกังานปลดั  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      การนําระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดทํากิจกรรมหรือ
โครงการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงาน
ตามความเหมาะสม  และมีการสื่อสารไปยังผู้เก่ียวข้องใน
รูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๔.๑ นําระบบอินเตอรเ์นต็ เขา้มาใชใ้นการบรหิาร
และการปฏบิตัิงานราชการของงานพฒันาชุมชน 
        งานพัฒนาชุมชน  มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดําเนินงานทันต่อสถานการณ์
และเวลาที่กําหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือใน
การดําเนินกิจกรรมของงานพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดีด้วย 
    ๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอก เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในงานพัฒนาชุมชน
มอบหมายงานผู้รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายใน
ไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และหนังสือราชการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่เหมาะสม  
โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานข้อมูล
ที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 
 
 
การประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสือ่สารของงาน
พัฒนาชุมชน มีความเหมาะสมครอบคลมุทุกด้าน ทําให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
ชื่อส่วนงาน  สํานักงานปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ้านดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
 
๕. กิจกรรมการตดิตามผล 
     5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ  และกรณีมีผลการดําเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการดําเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา 
     5.2  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 
     5.3 ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องติดตามกํากับดูแล เพ่ือให้
การดําเนินงานของงานพัฒนาชุมชนเป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง 
 
 

 
 
       จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อน
สําหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ทําให้ยากแก่
การควบคุม 
       การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของงาน
พัฒนาชุมชน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสาร
คําแนะนําการจัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ            
พ.ศ. 2561 ถอืว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจ
มากขึ้น 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการวิเคราะห์สํารวจพบว่าสํานักงานปลัด งานสวัสดิการและสังคม พบความเส่ียงใน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ, กิจกรรมการดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ, กิจกรรมการส่งเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พ่ึงคนชรา คนพิการและทุพพลภาพ 
และเงินช่วยเหลือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล มีการควบคุมที่เพียงพอ, กิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ระดับหน่ึง, งานป้องกันและบรรเทา               
สาธารณภัย พบความเสี่ยงในกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่ เพียงพอ,                  
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบความเสี่ยงในกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ มีการควบคุมที่เพียงพอ, 
งานศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม พบความเสี่ยงในกิจกรรมการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหน่ึง  

 
 

                                      (ลงช่ือ)................................................. 
                                             (นางศิริพร  เครือวงศ์) 

                                            หัวหน้าสํานักปลัด 
                                       วันที่  20  พฤศจิกายน  2561 

 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
ชื่อส่วนงาน กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ. ๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
          ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม จะสังเกตได้จาก
ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจํานวนมาก  
จัดทําไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดทําให้เกิดผล
กระทบเสียหายต่อองค์กรได้ เน่ืองจากภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น บางหน่วยงานไม่ถ่ายโอนบุคลากรและ
งบประมาณมาให้ ทําให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีภารกิจเพ่ิมขึ้นจากสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
          สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในความก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ทํา
ให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา
และวัฒนธรรม จึงมีระเบียบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง  
ภารกิจต่างๆต้องกระทําให้อยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ ต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุง 
          โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในกองคลัง 
บุคลากรมีทัศนคติที่ ดีและเ อ้ือต่อการควบคุมภายใน  
หัวหน้าส่วนราชการมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานใน
แต่ละหน้าที่อย่างเคร่งครัด  จัดประชุมช้ีแจงและอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
ผู้ปฏิบัติงาน การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
    

 
-  กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคําสั่งแบ่งงานฯ 
ของกองคลัง ในภารกิจ  ๕ งาน คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานบัญชี 
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๕. งานธุรการ 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ หลักเกณฑ์
ปฏิ บั ติการควบคุ มภายในสํ าหรับห น่วยงานรั ฐ 
พ.ศ. 2561 ประจําปีงบประมาณ 2561 
 พบความเสี่ยงในกิจกรรม ดังน้ี 

1. งานการเงิน 
2. งานบัญชี 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

        การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เน่ืองจากมีคําสั่งแบ่งงานท่ีเป็นลายลักษณอั์กษร แต่ต้อง
มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสมํ่าเสมอ 
    

        ทั้งน้ี ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
ชื่อส่วนงาน กองคลัง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ.๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
2.๑ งานการเงิน 
         - กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๒. ตรวจสอบการรับ และการนําฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดําเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
๑.๒ กิจกรรมด้านงานทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัด ุ
การดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจา้หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้เก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ต้ังไว้ อาจทําให้การ
ทํางานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้างจําเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบล และเพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
 
 
 
 
 

 
 
ผลการประเมิน 
       จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบความเสี่ยง 1 ภารกิจ  
คือ กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน    
   
 
 
 
 
 
          กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบที่ เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่ งการ  โดยมีการควบคุม ดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเ จ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ความเส่ียง
ที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ปค. 4 

ชื่อส่วนงาน กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ.๒๕61 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรบั-การเบกิจ่ายเงิน 
มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้
1. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเน่ือง 
2. กําชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-LAAS และติดตาม
การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ในการใช้ระบบ 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัด ุ
มีกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ   
รับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
 ๒. มีคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรมีผู้อํานวยการกองคลังติดตาม  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบที่ เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่ งการ  โดยมีการควบคุม ดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเ จ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ความเส่ียง
ที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
ชื่อส่วนงาน กองคลัง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือนกนัยายน  พ.ศ.๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตร ีแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจง้ให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒ จัดใหม้ีการประชุมช้ีแจง ทําความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูท้ี่
เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดทําระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
    ๔.๕ จัดใหม้ีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือนํามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
๕. กิจกรรมการตดิตามผล 
   -  มีการกําหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือทําการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป   

       ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง มีระดับการควบคุม
ภายในท่ีดีพอสมควร เน่ืองจากได้นําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการทํางาน เช่น การใช้ระบบ
อินเตอร์ เ น็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน กิจกรรมจัดซื้อ/
จั ด จ้ า ง  เ น่ื อ ง จ า ก เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง   
ดังน้ัน จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจําทุกปี 

ผลการประเมินโดยรวม 
  จากการวิเคราะห์สํารวจพบว่า กองคลัง งานการเงิน  พบความเสี่ยงที่เกิดจากการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายที่เก่ียวข้อง งานทะเบยีนทรัพย์สนิ
และพสัดุ พบความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างจําเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนตําบล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด  
 
 
        (ลงช่ือ)............................................ 
            (นายสุวิชช์  ศรีปินตา)  
                                ผู้อํานวยการกองช่าง 
               วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 
 



แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
          ที่มีผลกระทบต่อการควบคุม  จะสังเกตได้จาก
ปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจํานวนมาก  
จัดทําไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดทําให้เกิดผล
กระทบเสียหายต่อองค์กรได้  เน่ืองจากภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น  บางหน่วยงานไม่ถ่ายโอนบุคลากร
และงบประมาณมาให้  ทําให้เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีภารกิจเพ่ิมขึ้นจากสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
          สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในความก้าวหน้าวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ  ทํา
ให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา
และวัฒนธรรม  จึงมีระเบียบกฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง  
ภารกิจต่างๆต้องกระทําให้อยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนจึงทําให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ ต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุง 
          โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในกองช่าง  
บุคลากรมีทัศนคติที่ ดีและเ อ้ือต่อการควบคุมภายใน  
หัวหน้าส่วนราชการมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานในแต่
ละหน้าที่อย่างเคร่งครัด จัดประชุมช้ีแจงและอบรมให้ความรู้
เ ก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องกับ
ผู้ปฏิบั ติงาน  การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 

 
ผลการประเมิน 
กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 
4 ฝ่าย/งาน คือ 1. งานก่อสร้าง  2.งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร  3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4.  งานผังเมือง  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พบความเส่ียงในภารกิจ 2 งาน คือ 1. งานสํารวจ
และออกแบบ  2. งานควบคุมงานก่อสร้าง   
 

 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
2. การประเมินความเสี่ยง 
       2.1 งานสํารวจและออกแบบ 
กิจกรรมการสํารวจและออกแบบ 
       - เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการสํารวจและออกแบบที่
เป็นลักษณะโครงการใหญ่ๆ ที่ต้องออกแบบโครงสร้างในทาง
วิศวกรรม ซึ่งทางกองช่างของ อบต. บ้านดงยัง ไม่มีวิศวกรที่
ประจําอยู่ในสํานักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.2 งานควบคุมงานก่อสร้าง 
กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
       - เป็นความเส่ียงของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในกรณีที่พื้นที่
โครงการก่อสร้างมีปัญหาแล้วทางผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้
รับจ้างไม่ได้ชี้แจงหรือรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
ได้รับทราบหรือแก้ไขปัญหา 
 
 

 
ผลการประเมิน 
       จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบ 1 ภารกิจเส่ียง คือ 
กิจกรรมการสํารวจและออกแบบ มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หน่ึง โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดงได้ดําเนินการ 
       1. งานสํารวจเบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้มีการกําหนด
ขนาดเพื่อการออกแบบ 
       2. นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจไปให้วิศวกรที่มี
ใบรับรองวิชาชีพได้ออกแบบและรับรองแบบแปลน 
 
        กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเกิด
จากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
ผลการประเมิน 
       จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน พบ 1 ภารกิจเส่ียง คือ 
กิจกรรมการการควบคุมงานก่อสร้าง  มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
ห น่ึ ง  โ ด ย อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล บ้ า น ด ง  
ได้ดําเนินการ 

1. ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเมื่อได้รับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทีหลังและทางผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างรับรู้ถึงปัญหาในพ้ืนที่ก่อสร้าง
น้ัน เบ้ืองต้น ทางผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างต้องทํา
หนังสือช้ีแจงปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือได้รับ
ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
        2. เม่ือผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือช้ีแจงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างแล้ว ทางผู้ว่าจ้างต้อง
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างหรือไม่ ถ้าใน
สัญญาจ้างระบุว่าให้เป็นดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง ต้องให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ตัดสินปัญหา 
อาจจะให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ 
 

 



แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงานย่อย กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       3.1 งานสํารวจและออกแบบ 
กิจกรรมงานสํารวจและออกแบบ 
        1. งานสํารวจเบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้มีการกําหนด
ขนาดเพ่ือการออกแบบ 
        2. นําข้อมูลที่ได้จากการออกแบบไปให้วิศวกรที่มี
ใบรับรองวิชาชีพได้ออกแบบและรับรองแบบแปลน 
      3.2 งานควบคุมงานก่อสร้าง 
        กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

1. ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเมื่อได้รับทราบปัญหา
ที่เกิดขึ้นทีหลังและทางผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างรับรู้ถึงปัญหาในพ้ืนที่ก่อสร้างน้ัน เบ้ืองต้น 
ทางผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างต้องทําหนังสือช้ีแจงปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น 
        2. เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือช้ีแจงปัญหาที่เกิดขึ้น
จากผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างแล้ว ทางผู้ ว่าจ้างต้อง
พิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างหรือไม่ ถ้าในสัญญา
จ้างระบุว่าให้เป็นดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้อง
ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ตัดสินปัญหา อาจจะให้ผู้
รับจ้างแก้ไขหรือทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ 
 
4. สารสนเทศการสื่อสาร 
        ได้นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารปฏิบัติ
ราชการ โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านดง มีระบบ 
Internetที่มีประสิทธิภาพและมีความเร็วสูง ทําให้
ประสิทธิภาพในการทํางานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ทันท่วงที จากการตรวจสอบทาง Internet เช่น จากเว็ป
ไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการสํารวจและ
ออกแบบ การประมาณราคา กําหนดราคากลาง การ
ควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจรบัการจ้าง ฯลฯ 
 

 
กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเกิดจาก
ต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหา
อุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณ
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

(2) 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     - มีการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคล่ือนของการ
ดําเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสมํ่าเสมอและตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถกูต้อง 
สอดคล้องกัน 
 

 
มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและ
การส่ือสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหา
อุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณ
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
  จากการวิเคราะห์สํารวจพบว่า กองช่าง งานสํารวจและออกแบบ พบความเส่ียงที่เกิดจาก
การสํารวจและออกแบบที่เป็นลักษณะโครงการใหญ่ๆ ที่ต้องออกแบบโครงสร้างในทางวิศวกรที่ประจําอยู่ใน
สํานักงาน   งานควบคุมงานก่อสร้าง พบความเสี่ยงของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในกรณีที่พ้ืนที่โครงการก่อสร้างมี
ปัญหา แล้วทางผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างไม่ได้ช้ีแจงหรือรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้รับทราบ
หรือแก้ไข 
 
 
 
         (ลงช่ือ)............................................ 
          (นายสมหมาย   เป็งขวัญ) 
                      ผู้อํานวยการกองช่าง 
              วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 
 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย สํานกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน     
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล       
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1. กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตําบล  
บ้านดง 
๒. เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และ
ป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 
 

 
 
 
 

 
- มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในตําบลเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 
 

 
1. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดแก่ เ ด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ 
2. ประสานความร่วมมือ
ชุมชนในการสอดส่อง
ดูแลและเฝ้าระวังกลุ่ม
เสี่ยง 
3. ดําเนินการต่อเนื่องใน
ก า ร จั ดทํ า แ ผน ง าน /
โครงการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดแบบบูรณาการ
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น  
ที่เกี่ยวข้อง หรือประชุม
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์ 
ศพ ส .  อบ ต . บ้ า น ด ง 
กํ า ห น ด แ ผ น ง า น
โครงการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

 
- เยาวชน และประชาชน
ไ ด้รับความรู้ จ ากการ
เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด  
ม า ก ขึ้ น  มี กิ จ ก ร ร ม
รณรงค์ให้ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด  โดยใ ห้ ชุมชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลให้มากขึ้น 
 
 

 
ความเสี่ยง 
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง  
ย า เ ส พ ติ ด ใ น ชุ ม ช น  
มากขึ้น 
สาเหต ุ
- ปัญหาครอบครัว 
- การชักชวนกันในกลุ่ม
วัยรุ่นจนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ 

 
จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้  
ในการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด แ ก่
เ ย า ว ช น ใ ห้ ห่ า ง ไ ก ล  
ยาเสพติด 
 

 
สํานักปลัด 



 

แบบ  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน     
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล       
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

 
2. กิจกรรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่ชุมชน 
๒. เพื่อเฝ้าระวังเหตุและประสาน
ความร่วมมือในการระงับเหตุ 

 
- ฤดูแล้งและลมแรง   
ประกอบกับอาชีพของ
เกษตรกรในพื้นที่ 
ส่วนใหญท่ําไร่ ซึ่งการเผา 
เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เกิดเพลิงไหม้ 
 
  

 
1 .  การ เ ต รี ย มคว าม
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
แ ล ะกํ า ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่  
ในการเข้าระงับเหตุ  
 2. การให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
เหตุเพลิงไหม้และ
ประสานร่วมมือในการ
ร่วมสอดส่องระวังเหตุ
รวมถึงการเข้าถึง
ช่องทางการแจ้งเหตุ
ต่างๆ 
 

 
- ก า ร จั ด เ ต รี ย ม วั ส ดุ
อุปกรณ์ในการเข้าระงับ
เหตุให้พร้อมใช้งานเสมอ 
รวมถึงส่งเสริมความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

 
ความเสี่ยง 
- ฤดูแล้งและลมแรง   
ประกอบกับอาชีพของ
เกษตรกรในพื้นที่ 
ส่วนใหญท่ําไร่ ซึ่งการเผา 
เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
เพลิงไหม้ 
สาเหต ุ
- ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและมีบางส่วน
เผาไร่ ทําให้เกิดเพลิงไหม้
บ่อยครั้ง 
 

 
1. การเตรียมความพร้อม
ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ
องค์กร 
2. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และสาเหตุการเกิดเพลิง
ไหม้ 
3. ประสานความร่วมมือ 
กับผู้นําชุมชนและ
ประชาชนให้มากขึ้น 

 
สํานักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 



 

 
แบบ  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน     
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล       
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

 
3. กิจกรรมการบริหารจัดการ
ขยะ 
วัตถุประสงค์ 
๑ .  ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ เ ย า ว ช น 
ประชาชน  และชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะ 
๒. เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน 

 
 
ขยะในชุมชนมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นยากแก่การ
บริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 
  

 
 
1. การจัดหารถเก็บขน
ขยะพร้ อม เ จ้ าห น้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ 
 2. การให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชนใน
การแยกขยะ และจัดการ
กับขยะ  

 
 
- การวางแผนเต รียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข ย ะ  
ในชุมชน  
 
 
 

 
ความเสี่ยง 
- ขยะในชุมชนมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นยากแก่การ
บริหารจัดการขยะในชุมชน
สาเหต ุ
- ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะ 
 
 

 
 
1. ประสานความร่วมมือ
ประชาชนให้รู้จักการแยก
ขยะและการจัดการขยะ
โดยใช้วิธี 3 Rs ในการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี 
2.  ศึกษาแนวทาง/วิธีการ
บริหารจัดการขยะแนว
ใหม่ รวมถึงระเ บียบข้อ
กฎหมายที่แก้ไข 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

4. กิจกรรมการดาํเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชพี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การดําเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ครบถ้วน  และปฏิบัติตาม
ระเบียบแนวทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพื่อให้ความรู้กับประชาชนใน
พื้นที่ถึงสิทธิประโยชน์ของ
ผู้สูงอายุที่จะได้รับจาก
หน่วยงานของรัฐ 

 
เกิดจากการขาด
ความรู้ เนื่องจากมี
ระเบียบในการ
เบิกจ่ายที่เกิดจาก
ความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน และไมไ่ด้
รับการอบรมฯ 

 
๑. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมศึกษาหา
ความรู้และระเบียบ
ใหม่ๆ   และเขา้ร่วม
ประชุมนโยบายรัฐบาล
ในการส่งเสริมและดูแล
ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
๒. สร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
หน้าที่ของตนเองที่จะ
ได้รับจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

  
๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
ต้องมีการควบคุมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ความเสี่ยง  
 - เกิดจากการขาด
ความรู้ เนื่องจากมี
ระเบียบในการเบิกจ่ายที่
เกิดจากความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน และไมไ่ด้รับการ
อบรมฯ 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. การแจ้งย้ายเข้า-ออก  
จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิ 
๒. การขึ้นทะเบียนของผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพ  และ
การเสียชีวิตของผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 
 
 
 

 
๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับพัฒนา
ความรู้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและให้
ความสําคัญกับกรณีที่
เคยเกิดปัญหาโดยมีการ
หาทางป้องกันไม่ให้
เกิดขึ้นอีก 
๒.ทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ์  และลง
พื้นที่ประชาสัมพันธ์และ
ออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 

 

 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย สํานกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรือภารกิจ
อื่นๆ ทีส่ําคญัของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

5. กิจกรรมการสงเคราะห์
ประชาชนผู้ยากไร้ ไรท้ีพ่ึง่  
คนชรา คนพกิารและทพุพลภาพ 
และเงนิช่วยเหลือการเลี้ยงดเูด็ก
แรกเกดิตามนโยบายรัฐบาล
รัฐบาล 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 - เพื่อให้การสงเคราะห์กลุ่มคน
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิด
ความยุติธรรมในการให้บริการ 
 - เพื่อให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

 
- ประชาชนตาม
กลุ่มเป้าหมายเสีย
สิทธิที่จะได้รับ
จากภาครัฐ  และ
การบริการอย่าง
ทั่วถึง 

 
๑. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมศึกษา
หาความรู้และ
ระเบียบเกี่ยวกับการ
สงเคราะห์  และ
ศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่น  
เพื่อให้การการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม 
๒. สร้างความเข้าใจ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่และประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
๑. การควบคุมที่มีอยู่
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
แต่ต้องมีการควบคุมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
 

ความเสี่ยง  
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. กลุ่มคนพิการที่ยังไม่
มีบัตรคนพิการหรือ
ผู้ดูแลขาดความรู้
เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ 
๒. ผู้ยากไร้  ไร้ที่พึ่ง  ตก
สํารวจจากข้อมูลรัฐบาล  
และยังไปได้รับการ
ช่วยเหลือ 
3.  ผู้ป่วยติดเตียงขาด
การดูแลจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑. สร้างภาคีเครือข่ายใน
การดูแลช่วยเหลือด้าน
สุขภาพในระดับชุมชน  
ระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด  เพื่อให้เกิดการ
ทํางานแบบบูรณาการ 
๒.ทําหนังสือ
ประชาสัมพันธ์  และลง
พื้นที่ประชาสัมพันธ์และ
ออกบริการทุกหมู่บ้าน 
 

สํานักปลดั 

 
 
 



 

แบบ  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

6. กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
และพฒันาสตรี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม 
 - เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี
บทบาทสําคัญในการขับเคลือ่น
พัฒนาชุมชน 

 
- การทํางานหลาย
หน่วยงานในพื้นที่ยัง
ขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการ
ประสานงานในการ
ทํางานในพื้นที่ อบต.
บ้านดง 
 

๑. ประสานงาน
พัฒนาการอําเภอ  
กศน.อําเภอ  เกษตร
อําเภอ  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชน  เพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒. ประชาคม  
จัดทําแผน  เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการของ
ประชาชนในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

 
๑. การควบคุมที่มีอยู่
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ
ต้องมีการควบคุมและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

ความเสี่ยง  
 - การทํางานหลาย
หน่วยงานในพื้นที่ยังขาด
การเชื่อมโยงข้อมูลและ
การประสานงานในการ
ทํางานในพื้นที่ อบต.
บ้านดง 
ปัจจัยเสี่ยง 
- งบประมาณที่ได้รับของ
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน  มี
หลายหน่วยงานที่
ดําเนินการหลาย
หน่วยงานทําให้ขาดการ
ติดต่อประสานงานกับ  
อบต.บ้านดง 
 

๑. สํารวจความต้องการ
ในการส่งเสริมอาชีพใน
แต่ละหมู่บ้าน  และมี
การติดตามอาชีพที่
ส่งเสริมไปแล้วว่ามีความ
ยั่นยืนหรือไม่อย่างไร 

 



 

  
แบบ  ปค.5 

ชื่อส่วนงานย่อย สํานกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล      
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

7. งานบรหิารการศกึษา 
๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกนั
คุณภาพการศึกษาและงาน        
อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

 
ศพด.บ้านดง ขาด
ผู้บริหารครูผูส้อนไม่
เพียงพอ ทําให้การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ 
ยังขาดประสิทธิภาพ 
 
 

 
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการจัดทํา
หลักสูตร  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

 
๑. การประเมินผลจาก   
ผู้บังคับบัญชา 
๒. ประเมินผลจากการ 
 ปฏิบัติงาน 
 

 
๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา
ปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา ซึง่มีความสําคัญ
กับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๒. ศพด.บ้านดง ขาดผู้บริหาร 
ครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทําให้การ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ยังขาด
ประสิทธิภาพ 
 

 
๑. จัดส่งพนักงานส่วน
ตําบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับ
ข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  
เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
๒. สรรหาผู้บรหิารศูนย์ฯ 
เพื่อพัฒนาการศึกษา
และยกระดับมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและ
จัดหาครู  
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีของ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านดง และ ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านดง 
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่
พัสดุของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านดง และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านดง 
3. ขาดการเข้ารับ
การอบรม 

๑. รับโอนจาก
หน่วยงานอื่นหรือให้
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น        
รับโอนจาก
ข้าราชการครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๒. การประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านดง และ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บ้านดง 
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุ
ของโรงเรียนองค์การ
บริหารสว่นตําบลบ้านดง 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบ้านดง 
3. ขาดการเข้ารับการ
อบรม 
 

๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม
แผนอัตรากําลงั 
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบ  ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒. งานธุรการ 
๒.๑ การดําเนินการตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการล่าช้า 

๑. ระเบียบ ขอ้บังคับ
ที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง 
อบต.บ้านดง ล่าช้า
และเมื่อเสนอหนังสือ
แล้วผู้บังคับบัญชาไม่
สั่งการ จึงทําให้เกิด
ความล่าช้าในทาง
ปฏิบัติ 
 

๑. การตรวจสอบ 
ค้นหาข้อมูลปัจจุบัน
จากทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้า
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันทีที่
ได้รับหนังสือ 

๑. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๒. การประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ระเบียบ ขอ้บังคับที่
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.
บ้านดง ล่าช้าและเมื่อ
เสนอหนังสือแล้ว
ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ 
จึงทําให้เกิดความล่าช้า
ในทางปฏิบัติ 

๑. เน้นย้ําให้เจา้หน้าที่
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและติดตาม
คําสั่งจากผู้บังคับบัญชา
เสมอๆ 

 
สํานักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒.๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนใหเ้ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

๑. หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและ
ใช้จ่ายเงินของ
ปีงบประมาณทีผ่่านมา
ล่าช้าหรือบางโครงการ
ไม่ได้รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑. การพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หนว่ยงานต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือสั่ง
การของ
กระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ตั้งงบประมาณและการ
ใช้จ่ายงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ป้องกันและลดความเสี่ยงได้   
ถ้ามีการปฏิบัตติามการควบคุม 
ที่กําหนด 

๑. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
รายงานสรุปผลการดําเนินงานและใช้
จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ล่าช้าหรือบางโครงการไม่ไดร้ายงาน
ผลการดําเนินงาน 

๑. กําหนดให้หน่วยงาน
ที่ได้รับสนับสนนุ
งบประมาณดําเนินการ
รายงานสรุปผลการใช้
งบประมาณโครงการ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
โครงการแล้วเสร็จ หรือ
หากเป็นโครงการที่
ดําเนินการตลอด
ปีงบประมาณ เช่น 
โครงการอาหารกลางวัน 
ให้รายงานหลัง สิ้นปี 
งบประมาณ 
๒. แต่งตัง้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการที่หนว่ยงานอื่น
ขอรับเงินอดุหนนุ 

สํานักปลัด 
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ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคมุภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล        
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑.กิจกรรมงานการเงินและ
บญัช ี
1.1 การบนัทกึข้อมูลในระบบ 
e-LAAS 
วัตถุประสงคก์ารควบคุม 
๑. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและ
การเบิกจ่ายเงินต่างๆ ในระบบ  
e-LAAS ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันตามกําหนดเวลา
และเป็นปัจจุบัน 
 

๑. ผู้ปฏิบัติงานทํางานใน
ห้วงเวลาที่จํากัด กรณี
บันทึกข้อมูลพร้อมกันทั้ง
ประเทศ 
2. ระบบ e-LAAS มีการ
ปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ซับซ้อน อาจทํา
ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ
ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ไม่ถูกต้อง  

1.ให้เจ้าหน้าทีศ่ึกษา 
ระเบียบคู่มือการ 
ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชี คอมพิวเตอร์
ขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น             
( e-LAAS ) 
1.ได้ทําการติดตั้ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ต
ที่ดีมีประสิทธิภาพ 

1.ให้เจ้าหน้าทีศ่ึกษา 
ระเบียบคู่มือการ 
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น         
( e-LAAS ) 
2. สัญญาณเรว็ขึ้น 

๑. ผู้ปฏิบัติงานทํางานในห้วง
เวลาที่จํากัด กรณีบันทึกข้อมลู
พร้อมกันทั้งประเทศ 
2. ระบบ e-LAAS มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวทางปฏิบัติที่ซับซ้อน 
อาจทําให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ
ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานไม่
ถูกต้อง 

๑. แจ้งแนวทาง
ปฏิบัติงานในระบบ        
e-LAAS ให้เจา้หน้าที่ผู้
ปฏิบัติทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. กําชับผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาระบบ e-LAAS 
และติดตามกากร
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะในการใช้ระบบ 
 

กองคลัง 

 
 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบรหิารส่วนตาํบลบา้นดง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน     ที่มี
อยู่ 
 

 
 

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

2. กิจกรรม 
ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้มีการรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้มสีภาพ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
 

                           
ไม่มีการจัดทํา
แผนการ 
บํารุงรักษาครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่ 
หรือแผนที่จัดทําไม่
ครอบคลุมครบถ้วน 
 
 
 
 

1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าการ
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น.พ.ศ.
2535และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่9) พ.ศ.2553 
2. กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
3 .  จัดทํ าแผนการซ่อม
บํารุงครุภัณฑ์ และอาคาร
สถานที่ 
4. ข้อกําหนดในสัญญาซื้อ/
จ้างที่เกี่ยวกับการประกัน
ความ  เสียหาย 

 
1. ทบทานการปฏิบัติ    
งานตามกฎหมายระเบียบ 
และมติคณะรฐัมนตร ี
2. การประเมินผลโดย
ผู้ บั งคับบัญชาตามแผน
ซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่และ
ประเมินผลความคุ้มค่า
ของการใช้ครุ ภัณฑ์และ
อาคารสานที่ 

 
1. ไม่มีการจัดทํา 
แผนการ
บํารุงรักษาครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่  
หรือแผนที่จัดทําไม่
ครอบคลุมครบถ้วน 
2. การไม่ปฏิบัติ 
ตามแผนที่กําหนด 

 
1. กําหนดให้มีแผนการ
บํารุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่  
2 . กํ า ห น ด ใ ห้ ทุ ก
หน่วยงานมีหน้าที่ปฏิบัติ
ต า ม แ ผน บํ า รุ ง รั ก ษ า
ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ อ า ค า ร
สถานที่ อย่างเคร่งครัด 
3 .  หากมี ค ว าม ชํ า รุ ด
เสียหายของครุภัณฑ์ใน
ระยะเวลาการ  
4. รับประกันให้รีบแจ้ง
ผู้ขาย/รับจ้างดําเนินการ
แก้ไขซ่อมแซมโดยเร็ว 
 
 

 
กองคลัง 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล        
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

1. กิจกรรม 
งานสํารวจ ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้การสํารวจ  
ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง       
ให้ได้ตามข้อกําหนดของแบบ
ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไป
ตามระเบียบและโปร่งใส         
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่
อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด
 

 
1. การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2. การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เกี่ยว กับการสํารวจ  
ออกแบบ  เขียน
แบบ  และบรหิาร
จัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

 
1. ขออัตราบุคลากร
ของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้าน
ดงเพิ่ม                      
2.  เจ้าหน้าทีน่ํา
เครื่องมือเครื่องใช้
ส่วนตัวมาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัว    
 

 
การควบคุมมีความเสี่ยง
คือจํานวนบุคลากรที่มีไม่
เพียงพอ แต่มีงานที่มี
ปริมาณมาก จงึอาจทําให้
งานผิดพลาดได้ 
 

 
1. เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอ จึงทําให้การ
ปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์  
เช่น งานสํารวจระดับหรือ
แนวต่างๆต้องใช้บุคลากร   
2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติ งานไม่เพียงพอ  เช่น
ครุภัณฑ์สํารวจ   
 

 
1. การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
2. การส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเกี่ยว 
กับการสํารวจ  
ออกแบบ  เขียนแบบ  
และบริหารจัดการ
เป็นไปตามระเบียบ 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย สํานกังานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล        
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

2. กิจกรรม 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้งานควบคุมอาคาร     
ได้ตามข้อกําหนดของแบบ
ก่อสร้าง และเป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส  รวมถึงใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัด
และคุ้มค่ามากที่สุด 

 
 
 
1. การก่อสร้าง  
โครงสร้างและวสัดุ
ก่อสร้างบางส่วนไม่ได้
ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อ กําหนดของแบบ
ก่อสร้าง                      
2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
งาน  มีเพียง  2  คน  
ทําให้การควบคุมงานก่อ 
สร้างหลายโครงการอาจ
ดูแลไม่ทั่วถึงและพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา       
จึงทําให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านดงอาจ
เสียเปรียบ ผู้รับจ้างได ้
 

 
 
 
1. จัดให้มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน 
และให้ได้รับการเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการใช้งาน  
ทุกครั้ง                        
2. ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจงูใจและ
จิตสํานึก  ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน
การใช้งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนการใช้งาน 

 
 
 
1. การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้
ตามมาตรฐานหรือตามข้อ 
กําหนดของแบบก่อสร้าง         
2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน       
มีเพียง  2  คน  ทําให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึงและ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  จึงทํา
ให้องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านดงอาจเสียเปรียบ ผู้รับ
จ้างได ้
 

 
 
 
1. การใช้กฎหมาย  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 

 
 

กองช่าง 

 



 

แบบ  ปค.5 
ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลบา้นดง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕61  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ
ตามแผนการดําเนนิการหรอื
ภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญัของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายใน    
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล        
การควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 
 

การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

3. กิจกรรม 
งานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ประชาชนได้มีสิ่ง
สาธารณูปโภคใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้สะดวกและ
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ด้าน
สาธารณูปโภคที่ชํารุดในแต่ละ
วันได้ 
 

 
-  ระบบประปาที่สูบน้ํา
ขึ้นมาใช้ได้จะต้อง
สามารถรองรับกับความ
ต้องการของชุมชน 
-  อุปกรณ์ระบบประปา
เกิดการชํารุดบ่อยครั้ง 
เช่น ท่อแตก ชํารุด 
- ไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละจุด
เกิดการชํารุดได้ในแต่ละ
จุดโดยการดูแลไม่ทั่วถึง 

 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
การผลิตประปาทุกวัน 
- ตรวจเช็คปริมาณแหล่ง
กักเก็บน้ําเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการผลิตน้ําประปา 

 
- สามารถผลิตน้ําประปาได้
เพียงพอต่อความต้องการ 
- ลดการเกดิอุบัติเหตุตามจุด
เสี่ยงต่างๆ 
 

 
-  ระบบประปาที่สูบน้ําขึ้นมา
ใช้ได้จะต้องสามารถรองรับกับ
ความต้องการของชุมชน 
-  อุปกรณ์ระบบประปาเกิดการ
ชํารุดบ่อยครั้ง เช่น ท่อแตก 
ชํารุด 
- ไฟฟ้าส่องสว่างแต่ละจุดเกิด
การชํารุดได้ในแต่ละจุดโดยการ
ดูแลไม่ทั่วถึง 

 
- ดําเนินการติดตามควบคุม
ความเสี่ยงต่อเนื่องจากปีก่อน 
- อุปกรณ์ประปาต้องกําหนด
ชนิดของข้อต่อ เช่น ยูเนียน  
นิปอน ให้ชัดเจนและวาล์วน้ํา
ต้องได้มาตรฐาน 
- ระบบไฟฟ้าแต่ละจุดที่ชํารุด
จะดําเนินการเปลี่ยนโคมไฟ
ใหม่ และทําการซ่อมแซม  
โดยด่วน 
 

 
กองช่าง 
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