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แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑)  กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน 
          เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกเขต
พ้ืนที่ต่อผู้บังคับบัญชา ท าให้ยากต่อการควบคุม 
  ๑.๒)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
         เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ยังมีแนวโน้มด้าน
ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน
จ้างที่ ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ , ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
ก าลั งใจในการปฏิบัติ งาน , บุคลากรขาดประสบการณ์ ใน 
การปฏิบัติหน้าที่  
  ๑.๓) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เกิด
จากระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือสั่งการให้บรรจุ
โครงการ และหน่วยงานที่ขออุดหนุน ไม่สอดคล้องกับห้วงการ
จัดท าแผนพัฒนา 
  ๑.๔)  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ กลุ่มวัยรุ่น
หรือผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
  ๑.๕  กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
      เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยามอย่างเต็มก าลัง เพราะไม่รู้จัก
บทลงโทษของการไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยาม 
  ๑.๖  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ เจ้าหน้าที่ยังขาด
จิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน  เช่น  การเปิด – ปิด
เครื่องปรับอากาศ , การใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นต้น 

     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ต า ม ห ลั ก เก ณ ฑ์
กระทรวงการคลั งว่ าด้ วยมาตรฐานและหลัก เกณ ฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  
๗  กิจกรรม  ดังนี้ 
  ๑.  กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน   
  ๒.  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
  ๓.  กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑- 
       ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔.  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๕.  กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.  กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
  ๗.  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
 

   จากการติดตามและประเมินผล พบว่าจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  คือ 
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน , กิจกรรมด้าน
งานบริหารงานบุคคล, กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น, 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , กิจกรรมด้าน
การลดปัญหาภาวะโลกร้อน  , และกิจกรรมด้านงาน 
สารบรรณ 
        ซึ่งจะได้น าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบ ปค.๕) และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ๑.๗  กิจกรรม 
       - งานสารบรรณ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
คือ การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจ้าของมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุ
ชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่
ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าใน
การสืบค้น และการแจ้งเวียนหนังสือโดยไม่แยกหนังสือด่วน 
หนังสือธรรมดา ท าให้ด าเนินการไม่ทันก าหนด 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน  
     การใช้รถยนต์ส่วนกลางถือเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง 
ที่อาจกระทบต่อการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ หากไม่มีการควบคุมก็อาจท าให้เกิดการ
สิ้นเปลืองพลังงานของชาติและงบประมาณได้ 
  ๒.๒  กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล    
    เกิดความเสี่ยงจากเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานจ้างที่ใกล้เคียวร้อยละ 
๔๐ , ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งบุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการท างาน 
๒.๓) กิจกรรมการจัดท าแผนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

      เกิดจากระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือสั่ง
การให้บรรจุ โครงการและหน่ วยงานที่ ขออุดหนุน  ไม่
สอดคล้องกับห้วงการจัดท าแผน 
  ๒.๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ความเสี่ยงเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ติดยาเสพติดไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าอบรมความรู้ เกี่ยวกับโทษของ 
ยาเสพติด 
  ๒.๕) กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่รักษาการณ์เวรยามอย่างเต็มก าลัง เต็มเวลา เพราะไม่
รู้จักบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวรยาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  -  การประเมินความเสี่ยงในส านักงานปลัด  องค์การบริหาร
ส่ วนต าบลหนองบั ว   อยู่ ในระดับที่ มี ความเหมาะสม  
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน  เพราะมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรม
การท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น  เน้นในกิจกรรมย่อย และ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ทุกระดับอย่างจริงจัง 
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    ๒.๖)  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

     เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน  
เช่น  การเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ  , การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง เป็นต้น 
  ๒.๗)  กิจกรรม 
      -  งานสารบรรณ 
      การลงเลขหนังสือรับ – ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจ้าของมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลาง โดยไม่ได้ระบุ
ชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่
ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าใน
การสืบค้น  และเรื่องด่วน บางครั้งก็ไม่แจ้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบทราบล่วงหน้าก่อนท าให้รายงานไม่ทันก าหนด 
 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
  ๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน   
        พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็มไมล์
รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
๓.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 

    ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง   ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนส่งเสริมขวัญและก าลังใจจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
และศึกษาแนวทางการปรับปรุงลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้
เป็ น ไปตามมาตรา ๓๕  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓.๓ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
   การควบคุมที่มีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังเกิดความล่าช้าในด้านของหนังสือสั่ง
การและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
๓.๔   กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กิจกรรมการควบคุมของส านักงานปลัดอยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมิน
ครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วน
งานและระดับกิจกรรมย่อย   แยกเป็นปัจจัยภายในมีการ
ประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  เป็นประจ าทุก
เดือน  ท าให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการประชุม
ประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เพ่ือประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวให้
ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผลอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ๓.๕  กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      จัดประชุมเพ่ือชี้แจงบทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ไม่

ปฏิบั ติ หน้ าที่ รักษาการณ์ เวรยาม  ของคณ ะผู้ บ ริห าร  

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   

  ๓.๖ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
      สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๗  กิจกรรม 
    -  งานสารบรรณ  
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและน าหนังสือ
จากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลางและก าชับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือด่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการรายเพ่ือให้
ทันระยะเวลาที่ก าหนด   

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        ส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย และ การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดย
ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

๕.  การติดตามประเมินผล 
  องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อ 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    -  ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัด มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  ซึ่ง
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป สามารถ
รับรู้ข่าวสารได้จากการแจ้งประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
    -  เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       www.nongbuaks.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
    การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่ งก าหนดในเอกสาร
ค าแนะน า : การจัดท ารายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่งการ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 
 

http://www.nongbuaks.go.th/


-  ๑๑  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าข้อ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและ
มีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

    
 
 
 

กองคลัง  

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
   ๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           ๑.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E-LASS) 

๑.๒  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่
ภาษียังไม่เข้าใจในระบบและขาด
งบประมาณในการจัดท า 

          ๑.๓ กิจกรรมด้านการพัสด ุ
                ความต้องการพัสดุ 

-    ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการ 
 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑  กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

- ระบบ (E-LASS) ขาดความสมบูรณ์ของ
ระบบ ยังมีการปรับปรุงตลอดเวลา 

๒.๒  กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ 
-    การส ารวจข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนที่ภาษี
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
๒.๓  กิจกรรมด้านการพัสดุ 
-     เจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดท าแบบส ารวจเพ่ือทดสอบ
ความต้องการพัสดุของบคุลากรในองค์กร 
 

 
     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์กรประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  พบว่ามีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  ๓ กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
๒.  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
๓.  กิจกรรมด้านการพัสด ุ
     จากการติดตามและประเมินผล พบว่าจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือทั้ง  
๓  กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น  ซึ่งจะได้น าไปจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และติดตาม
รายงานในงวดต่อไป 
 
 

  -  การประเมินความเสี่ยงในกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว  อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม  ครอบคลุม
ทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน  เพราะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่
สอดคล้องกันมากขึ้น  เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตาม
ควบคุมในแต่ละส่วนงานเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับ
อย่างจริงจัง 
 
 



-  ๑๒  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
      ๓.  กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑  กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี
บันทึกด้วยระบบ (E-LASS) และมีการ
จัดท าบัญชีระบบมือควบคู่ไปกับบัญชี
ระบบ (E-LASS) 

๓.๒  กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ 
-    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการการอบรม
โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษี 
๓.๓  กิจกรรมด้านการพัสดุ 
   ความต้องการพัสดุ 

- ผู้รับผิดชอบได้จัดท าแบบส ารวจหรือ
แบบสอบถามให้แก่พนักงานที่ใช้พัสดุเพื่อ
ก าหนดความต้องการของแต่ละคน 

   ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
           ๔.๑  กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

- น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูล 
ข่าวสารระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด 

           ๔.๒  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 

- น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูล 
ข่าวสารระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด 

 

  -  กิจกรรมการควบคุมของกองคลังอยู่ในระดับที่มีความ
เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
โดยมีการเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและ
ระดับกิจกรรมย่อย   แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุม
ติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  เป็นประจ าทุกเดือน  ท าให้
เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    -  ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
คลัง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ประชาชนทั่วไป สามารถรับรู้ข่าวสารได้
จากการแจ้งประชาสัมพันธ์ และทางเว็บไซด์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว  
    -  เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       www.nongbuaks.go.th 
 
 

  
 
 
 
 

http://www.nongbuaks.go.th/


-  ๑๓  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
              ๔.๓  กิจกรรมด้านพัสดุ 
                ความต้องการพัสดุ 
          -  น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ 
          การปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร 
          ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม 
          ระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด 
๕. การติดตามประเมินผล 

องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่ างต่ อ เนื่ องและเป็ นส่ วน หนึ่ งของ
กระบ วน การควบคุ มภ าย ในอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 
นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้ง
คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนด
วิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อตรวจสอบ
และการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและ
มีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

  
 
 
 
 
 
 

    การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งก าหนดใน
เอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ซึ่ง
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 
 
 
 

กองช่าง  
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน    
   - เนื่องจากกองช่างไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง
ในต าแหน่ง นายช่างโยธา ซึ่งอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ 
  - ขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า 
  -  บุคลากรไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบ
อาคาร เขียนแบบ ควบคุมอาคาร การประเมินราคา อย่าง
ต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
   - ผู้รับเหมางานไม่ท างานตามแบบแปลนแผนงานการ
ก่อสร้าง 
 

  สภาพแวดล้อมงานของกองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายในที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ คือ    
 (๑)  งานก่อสร้าง   
 (๒)  งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
 โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ. ศ.  
๒๕๔๔      
ผลการประเมินพบว่า   สภาพแวดล้อมควบคุมของงานกอง
ช่างมีระบบการควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม มีความเพียงพอ  พบความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
 -  จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม   
๒  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ  

 



 

-  ๑๔  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
มีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   
    - บุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานคน
เดียว แต่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวเป็นหน่วยงานที่
แบ่งเขตการปกครองเป็น  ๑๐ หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ  
๒๙.๒๒  ตารางกิโลเมตร จึงอาจท าให้งานเกิดความล่าช้า 
   - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้าอีกทั้งมีการปล่อย
ให้ไฟฟ้าสาธารณะช ารุด ไม่มีการแจ้งซ่อมอย่างสม่ าเสมอ 
จึงเป็น จุดอ่อน เป็นความเสี่ยง  ที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงป้องกันความสูญเสียของทางราชการ   
๒. การประเมินความเสี่ยง    
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน และได้ปรับปรุงการ
ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่
ก าหนดแล้วพบความเสียงใหม่ ๒ กิจกรรม คือ 
 ๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงคือ ขาดบุคลากร 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งอาจเกิด
ผลเสียแก่ทางราชการ , ผู้รับเหมางานไม่ท างานตามแบบ
แปลนแผนงานการก่อสร้าง ต้องท าการปรับปรุงต่อไปและ
ยังขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานแผนงานการก่อสร้าง 
๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ความเสี่ยงคือ 
บุคลากรไม่เพียงพอท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า อีกท้ังยัง 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และ
ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้าท าให้งานซ่อมแซมไฟฟ้าล่าช้า
และไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
 
 

  สภาพแวดล้อมงานของกองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายในที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ คือ    
 (๑)  งานก่อสร้าง   
 (๒)  งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
 โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ. ศ.  
๒๕๔๔      
ผลการประเมินพบว่า   สภาพแวดล้อมควบคุมของงานกอง
ช่างมีระบบการควบคุมภายในได้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม มีความเพียงพอ  พบความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
 -  จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม   
๒  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 

  (๑)  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  ความเสี่ยงคือ 
- กองช่างมีบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยตรงไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน ซึ่งอาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ  
  - ผู้รับเหมางานไม่ท างานตามแบบแปลนแผนงานการ
ก่อสร้าง 

 - บุคลากรไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบอาคาร 
เขียนแบบ ควบคุมอาคาร การประเมินราคา อย่างต่อเนื่อง 
 - ขาดเครื่องมือทดสอบคุณภาพวัสดุท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้า 
(๒) กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยงคือ 
- บุคลากรไม่เพียงพอท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า  
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย 
มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
- ไม่มีการตรวจสอบ/รายงานการช ารุดของไฟฟ้าสาธารณะ
อย่างสม่ าเสมอท าให้การช ารุดสะสมเพ่ิมมากข้ึน การ
ซ่อมแซมล่าช้า 
 

 
 
 
 
 



-  ๑๕  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
  ๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง   
- กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน มี
การแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกโครงการที่
ประชาชนเข้าร่วมเป็นผู้ควบคุมงานและให้ประชาชนใน
ชุมชนท าการคัดเลือกบุคคลที่มีพ้ืนฐานความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเพ่ือเข้าร่วมเป็นผู้
ควบคุมงานด้วย 
- ขออนุญาตการทดสอบคุณภาพวัสดุกับองค์กรภายนอก
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างด าเนินการต่อไปได้
อย่างเรียบร้อย 
- รายงานให้ กสถ.เปิดสอบแทนตามแผนอัตราก าลัง 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
  ๒. กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
- แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบซ่อมแซมไฟฟ้าอย่าง
ชัดเจน และมีการตรวจสอบ/รับรายงานการช ารุดและออก
ซ่อมแซมโดยทันที 
- จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร    
การประสานงานภายในและภายนอกของกองช่าง   เช่น  
งานและการตรวจงานจ้าง 
(๑)   การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัว แต่งตั้งพนักงาน ข้าราชการ เป็นกรรมการ
ในการควบคุม 
(๒)  เพ่ือไม่ให้ เป็น การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ในการออก
ส ารวจตรวจพื้นที่จะประสานกับ ส านักงานปลัดในเรื่องของ
การจัดรถยนต์ออกส ารวจพื้นที่ 
 

  กิจการการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อ
ประสานงานภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัว ตั้ งแต่พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง และการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ. เทศบาล 
อ าเภอ จังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

-  ๑๖  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

 (๓)  การประสานงานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร การปฏิบัติงานของกองช่างในการด าเนินกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมสามารถรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเป็น
ระยะ หากเกิดปัญหาก็จะร่วมกันปรึกษาหาทางแก้ไขเพ่ือให้
การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ การยื่นค าร้องต่าง ๆ 
ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์หรือผ่านพนักงาน
ส่วนต าบล ซึ่งจะช่วยให้การท างานที่สามารถตรวจสอบได้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก     
เช่น  เทศบาล   อบจ.   อบต.   ใกล้เคียง  ท้องถิ่นอ าเภอ  
ท้องถิ่นจังหวัด   ผู้ว่าราชการจังหวัด  เช่น  กรณีไฟฟ้าที่  
อบต. ดับ   จึงไม่อาจได้รับข้อมูลข่าวสารทาง  Internet  ก็
ได้ติดต่อประสานขอข้อมูลข่าวสารจาก  อบต. หรือเทศบาล
ใกล้เคียง 
๕.  วิธีการติดตามประเมินผล 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
   - มีการตรวจสอบการท างานการติดตามผลโครงการเป็น
ระยะๆ 
   - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
    - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงาน 
และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสมและ
ได้รับการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๗  -  
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑. กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในส่วนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ 
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ท าให้การท างานล่าช้า 
    ๒. กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย  เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่ องจากมีการจัดงาน
ประเพณีของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานศพ 
งานบุญต่างๆ ส่งผลท าให้ไม่สามารถท าตามแผนการออก
จัดเก็บขยะได้ตามก าหนด  
๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ๑. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ยังด าเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ยังพบความเสี่ยงเดิมต้องท าแผนปรับปรุงต่อไป 
     ๒. งานกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย   เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ การจัดงานตามประเพณีของคนในชุมชน
ยังมีตลอด ท าให้ไม่สามารถท าตามแผนงานการออกจัดเก็บ
ขยะได้ตามก าหนด จึงท าให้ขยะล้น มีการแพร่เชื้อโรคจาก
ขยะมูลฝอยที่หมักหมมนานๆ ส่งกลิ่นเหม็นภายในหมู่บ้าน 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม 

- มีค าสั่งก าหนดและมอบหมายงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๑. งานด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีการ
ติดต่อประสานงานเรื่องการควบคุมโรคระบาด การดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง และประสานงานกับ อสม.ในพ้ืนที่
ในการควบคุมดูแลโรคระบาดในพ้ืนที่     

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้วิเคราะห์ประเมินการ
ควบคุมภายในตามสภาพแวดล้อมการควบคุมแล้วจาก
สภาพแวดล้อมภายในตามค าสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ คือ 
     ๑.  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
     ๒.  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   
     ๓.  งานรักษาความสะอาด 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุม 
ภายในผลการประเมิน คือ 

๑. ด าเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์  
จ านวน  ๒  กิจกรรม  ประกอบด้วย  
   - กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย 
      ๒. ด าเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยัง
พบความเสี่ยงเดิมอีก จ านวน ๑ กิจกรรม คือ งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข คือ ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข 
    และพบความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้นใหม่ อีก ๑ กิจกรรม คือ 
กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย คือ ขยะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งมี 
การจัดงานตามประเพณีของคนในชุมชนยังมีตลอด ท าให้ไม่
สามารถท าตามแผนงานการออกจัดเก็บขยะได้ตามก าหนด 
จึงท าให้ขยะล้น มีการแพร่เชื้อโรคจากขยะมูลฝอยที่หมักหมม
นานๆ ส่งกลิ่นเหม็นภายในหมู่บ้าน ซึ่งทาง อบต.หนองบัวได้
ด าเนินการปรับปรุงการควบคุมไว้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
     

 
 
 
 
 
 
 
 



-  ๑๘  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
๒. งานกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย  มีการแจ้ ง
ประชาสัมพันธ์ ในการเก็บขยะให้อย่างมิดชิด เพ่ือรอให้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปเก็บ เพ่ือป้องกันเรื่องของกลิ่น
เหม็นของขยะ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๑. งานด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีการ
ติดต่อประสานงานเรื่องการควบคุมโรคระบาด การดูแล
สุขภาพของคนในชุมชนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในพื้นที่ทั้ง ๒ แห่ง และประสานงานกับ อสม.ในพ้ืนที่
ในการควบคุมดูแลโรคระบาดในพ้ืนที่ 
    ๒. งานกิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอย  มีการแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ ในการเก็บขยะให้อย่างมิดชิด เพ่ือรอให้
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไปเก็บ เพ่ือป้องกันเรื่องของกลิ่น
เหม็นของขยะ 
  ๕. การติดตามประเมินผล 

    ๑. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
๒๕๖๑ 
    ๒. วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 

    ๓. การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณีที่มี
องค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กรใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ การติดตามสถานการณ์ 

  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    - กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
     สภาพแวดล้อมภายใน  พบว่า  ครูผู้ดูแลเด็กรับเด็กก่อน
เกณฑ์ที่ก าหนด  ท าให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจได้เท่าท่ีควร 
    - กิจกรรมการบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
    สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า  บุคลากรที่รับผิดชอบ
งานด้านพัสดุและการเงิน  ยังขาดความรู้และประสบการณ์
ในด้านดังกล่าว  ท าให้การท างานด้านนี้  

      ผลการประเมิน 
   จากการประเมินความเสี่ยง ในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ และ
ไดด้ าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
  -  กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเด็กยังคงต้องรับเด็กที่มีอายุต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด เพราะถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ
ผู้ปกครอง 
 



-  ๑๙  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   - กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
       ผู้ปกครองน าเด็กมาฝากท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนครบ
เกณฑ ์เพราะไม่มีเวลาดูแล 

   - กิจกรรมการบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การควบคุม
การใช้พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
   - กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
       ได้ท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนรับสมัคร
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครองของเด็ก 

   - กิจกรรมการบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       ได้มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นคน
ดูแลในการคุมพัสดุ 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - กิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
       ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการรับสมัครนักเรียนและขอความร่วมมือกับ
ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน 

   - กิจกรรมการบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      จัดท าค าสั่งแบ่งงานและแจ้งให้ครูผู้ดูแลเด็กทราบ 
๕.  การติดตามประเมินผล 
     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและ 
มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม  โดยก่อนจะรับสมัครเด็กได้ด าเนิ นการ
ตรวจสอบเอกสารว่าครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และในเรื่อง
การควบคุมพัสดุได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยคอยตรวจสอบหลักฐาน
การเบิกจ่ายและควบคุมการใช้พัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

  - กิจกรรมการบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     - มีการควบคุมก ากับดูแลการเบิกจ่ายพัสดุของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง และได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบด้านพัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ ก โดยคอย
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายและควบคุมการใช้พัสดุให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

 
 

 
 
 



-  ๒๐  - 

 

 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม  

11. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 1.1  กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 1.1 สภาพแวดลอมภายใน คือ การ ลงทะเบียน
ขอรับสิทธิ์ไมแลวเสร็จภายในครั้งเดียว เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการขอลงทะเบียนไมครบถวน และตองนําเอกสาร
กลับไปรับรองสถานะครัวเรือนจาก ผูนําและอาสาสมัครชุมชน 
และการบันทึกขอมูลของผูขอรับสิทธิ์ไมถูกตอง จึงเปน เหตุให
ดําเนินการลาชา  

             1.2 สภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูนําชุมชน 

อาสาสมัคร ผูขอรับสิทธิ์ ยังขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชนที่พึงไดรับ และประสบปญหาในการหาผูรับรอง
สถานะครัวเรือน เปนเหตุให ผูขอรับสิทธิ์เสียสิทธิของตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัว 
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

- เปนความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจาก การทํางาน
แบบภาคีเครือขาย หรือหลายหนวยงานรวมกันรับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานจึงเกิดความซ้ําซอนและเพ่ิมงานมากข้ึน  

- เปนความเสี่ยงที่เกิดข้ึนระหวางหนวยงานกบั  หนวยงาน
หรือบุคคลกับหนวยงาน ซึ่งความเสี่ยงนั้นอาจเกิดขึ้นบอยครั้ง
สามารถแกไขปญหาไดเลย หรือบางครั้ง อาจใชเวลาในการแก
ไขปญหา ซึ่ง   สงผลกระทบและเกิดความเสียหายกับ
ประชาชนและทางราชการ  
 

1. ผลการประเมิน 

   พบความเสี่ยง 1 กิจกรรม คือ 
1.1 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

- การดําเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ทําใหการดําเนินงานของกองสวัสดิการสังคม 
เปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค
รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ประชาชนไดรับการบริการที่ดี 
 
ซึ่งไดมีแผนการปรับปรุง ดังนี้  
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงใหมีผลกระทบกับ
การปฏิบัติงานนอยที่สุดและแจง ใหผูปฏิบัติงานทราบเพื่อ
นําไปปฏิบัติ  
- จัดประชุมภายในกองสวัสดิการเพ่ือ มอบหมายหนาที่
ติดตาม รายงานผลที่เกิดจาก การปฏิบัติงาน - มีการใช
ระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก อยางเพียงพอเหมาะสม  ทันตอเหตุการณ
รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ลง 

เว็บไซต์ อบต.ฯ เพื่อใชเปนแหลงคนควา ขอมูล มีชอง
ทางการติดตอสื่อสารหลายชองทาง เชน แอพพลิเคชั่น 
โทรศัพท เอกสาร วาจา และ ระบบการสื่อสารที่มีความ
เหมาะสม ทันเวลา และมีความสะดวก 

 - ติดตามผลการลงทะเบียนและติดตาม การไดรับสิทธิ์ของ
ผูลงทะเบียน 

 - มีการควบคุมที่เหมาะสม โดยการติดตาม ตรวจสอบจาก
ผูบริหาร   และเจาหนาที่ทุกฝายที่ เกี่ยวของ 
 
 
 
 



-  ๒๑  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 - การสรางความรู ความเขาใจและการ   ประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ การรับรอง
สถานะครัวเรือน แกผูปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาที่ อปท. รพ.
สต. กํานัน ผใูหญบาน อาสาสมัครในชุมชน ผูขอรับสิทธิ์ 
ประชาชน ทั่วไป ใหเขาถึงกลุมเปาหมายโดยใชสื่อที ่ เขาใจงาย 

มีเนื้อหารายละเอียดชัดเจน และหลากหลายชองทาง และ มี
งบประมาณสนับสนุน 

 - การลงพ้ืนที่สํารวจกลุมเปาหมายเพื่อตรวจสอบ ขอเท็จ
จริงที่อยูปจจุบัน สถานะครัวเรือน และอํานวยความสะดวกใน
การจัดหาผูรับรองสถานะครัวเรือนใหกับผูลงทะเบียน หรือ
มอบหมาย อพม. อสม. ลงเยี่ยมบานเพื่อ ตรวจสอบขอเท็จจริง  

- มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการบันทึก  ขอมูลใน
ระบบใหถูกตอง ครบถวน มีการตรวจสอบเอกสาร หรือการ
ติดตามขอขอมูลเพ่ิมเติม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

- นําระบบอินเตอรเน็ตเขามาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานราชการมีการติดตาม  ขอมูลขาวสาร หนังสือ สั่ง
การ ระเบียบ  ขอบังคับจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหสามารถ
ดําเนินงานทันตอสถานการณและเวลาที่กําหนด มากขึ้น อีกท้ัง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และใหความ  
รวมมือในการดําเนินกิจกรรม 

- การประสานงานภายนอก ประชาสัมพันธให หนวยงานที่
เกี่ยวของและประชาชนเขาถึง   ขอมูลขาวสาร หนังสือ สั่งการ 
ระเบียบ ไดหลายชองทาง เชน เว็บไซต์อบต.ฯ เสียงตามสาย 
เอกสาร ใชชองทางการสื่อสาร app.line เพ่ือใหผูมีสวนเกี่ยว 
ของสามารถเขาถึงขอมูล   ขาวสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

 

 
 
 
 



-  ๒๒  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 

5. การติดตามประเมินผล 
5.3 กิจกรรมการดําเนินงานตามโครงการเงิน อุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

- มีการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการ ปฏิบัติงานอย
างตอเนื่อง และมีการรายงานผลใหผูบริหาร ทราบในกรณผีล
การดําเนินงานไมเปนไปตามแผน 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑)  กิจกรรมด้านงานตรวจสอบภายใน 
          เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑) กิจกรรมด้านงานตรวจสอบภายใน 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรมโครงการควบคุม
ภายใน ผู้รับผิดชอบได้น าความรู้มาใช้ในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงานได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากยังไม่มี
ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในเท่าที่ควร 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
  ๓.๑ กิจกรรมด้านงานตรวจสอบภายใน   
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ได้จัดท าค าสั่งแบ่งงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ประกาศรับ (โอน) พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
ม าต ร ฐ าน ก า รค ว บ คุ ม ภ าย ใน  ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑  พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  
๑  กิจกรรม  ดังนี้ 
  ๑.  กิจกรรมด้านงานตรวจสอบภายใน   
   

   จากการติดตามและประเมินผล พบว่าจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
คือ กิจกรรมด้านงานตรวจสอบภายใน 
        ซึ่งจะได้น าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  (แบบ ปค.๕) และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
 
 

-  การประเมินความเสี่ยงในหน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโดยตรง ท าให้การด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควร  ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุก
ระดับอย่างจริงจัง 
 

-  กิจกรรมการควบคุมของหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม โดยการจัดท าค าสั่งแบ่งงานงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและประกาศรับ (โอน) พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 

 
 



-  ๒๓  - 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่ก าหนด
มาก 
 
 
 
๕.  การติดตามประเมินผล 
  องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้ มีหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง  นอกจากนี้ มี การ
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าข้อ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมี
การวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

    -  ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง ซึ่งพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประชาชน
ทั่วไป สามารถรับรู้ข่าวสารได้จากการแจ้งประชาสัมพันธ์ 
และทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
    -  เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       www.nongbuaks.go.th 
 

 

-  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัว ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร
ค าแ น ะน า  : ก ารจั ด ท า ร าย งาน ต าม ห ลั ก เกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่ าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งการติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongbuaks.go.th/


-  ๒๔  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองส่งเสริมการเกษตร  

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑  งานส่งเสริมการเกษตร 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการ
ส่งเสริมการทําการเกษตรอินทรีย์ ขาดการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล 
๑.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

    เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติตามและประเมินผลตลอดจน
งบประมาณมีไม่ เพียงพอและไม่สอดคล้องกับนโยบาย
แผนงานส่วนส่งเสริม 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
    เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผลใน
การส่งเสริมการท าการเกษตรอินทรีย์ ขาดการลงพ้ืนที่ เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพ้ืนที่ยังมีความเชื่อในการท า
การเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลผลิตน้อยและช้า จึง
ไม่ให้ความสนใจ 
๒.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว ์
   งบประมาณมีไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถด าเนินแผนงาน
ด้านปศุสัตว์ได้ดีมากนัก  ยังไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ 
ต้องท าแผนปรับปรุงต่อไป 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุม แต่ยังไม่ครอบคลุม 
โดยจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
๓.๒  งานส่งเสริมปศุสัตว ์
  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม/ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์และการ 
จัดสรรงบประมาณด้านงานส่งเสริมปศุสัตว์ 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนอ่ืนเพ่ือขอรับ
การช่วยเหลือ และค าแนะน าการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับ
การเกษตร 

ผลการประเมิน 
     กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุม
ภายในตามสภาพแวดล้อมการควบคุมแล้วจากสภาพแวดล้อม
ภายในตามค าสั่งแบ่งงาน ในภารกิจ คือ 

๑. งานส่งเสริมการเกษตร 
๒. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

      โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุม
ภายใน ผลการประเมิน คือ 
 ด าเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความ
เสี่ยงเดิมอีกจ านวน ๒ กิจกรรม คือ 
 ๑.๑ กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร 
 ๑.๒ กิจกรรมด้านส่งเสริมปศุสัตว์ 

 



-   ๒๕  - 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ งานส่งเสริมการเกษตร 
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนอ่ืนเพ่ือขอรับ
การช่วยเหลือ และค าแนะน าการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวกับ
การเกษตร 
๔.๒ งานส่งเสริมปศุสัตว ์
  - ติดต่อสื่อสาร/รายงานผลต่อหน่วยงานด้านปศุสัตว์กรณี
เกิดสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ 
๕. การติดตามประเมินผล 
๑ . วิ ธีการติดตามประเมินผล ใช้ วิธีการตามระเบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒. วิธีการติดตามประเมินผล ก าหนดโดยการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
๓ . การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณี ที่ มี
องค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กรใช้การสอบถาม
ความพึงพอใจ 

การติดตามในแบบ  ปค.๕  พบว่า  
  - ขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย์ ขาดการลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
  - จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน
ของหน่วยงานและความต้องการของท้องถิ่นในกิจกรรมงาน
ส่งเสริมด้านปศุสัตว์ 
   

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ภายใต้ 
การกํากับดูแลของนายอําเภอโกสุมพิสัย 
  

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 
  
  สํานักปลัด 
   จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  ๗  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ   
   ๑.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑  กิจกรรม  ด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน 
          -  พนักงาน เจ้าหน้าที่บางคนไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์เวลาออกนอกเขต
พ้ืนที่ต่อผู้บังคับบัญชาทําให้ยากต่อการควบคุม 
   ๑.๒  กิจกรรม  งานบริหารงานบุคคล 
          -  ยังมีแนวโน้มด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานจ้างที่ใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ 
 



-  ๒๖  - 
 
          -  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังนําความรู้ที่ ได้มาปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่  เพราะ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ๑.๓  กิจกรรม การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น 
          -  มีโครงการเพ่ิมเติมตลอดเวลาทําให้ยากต่อการดําเนินการ อีกทั้งโครงการจาก
หน่วยงานที่ขออุดหนุนไม่สอดคล้องกับห้วงการจัดทําแผนพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี
   ๑.๔  กิจกรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           -  ผู้เสพ ผู้ค้า ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับโทษของ 
ยาเสพติด   
          -  ประชาชนในหมู่บ้านไม่ค่อยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสพ ผู้ค้า เพราะกลัวจะเป็น
อันตรายต่อตนเอง 
  ๑.๕  กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          -  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรักษาเวรยามประจําเดือนบางครั้งติดภารกิจ ไม่
สามารถมาปฏิบัติงานได้ ทําให้เสี่ยงต่อทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย    
    ๑.๖  กิจกรรม  การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
          -  ยังไม่สามารถลดการใช้พลังงาน การใช้น้ํามันเชื้อเพลิงได้ 
   ๑.๗  กิจกรรม  งานสารบรรณ 
          -  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง คําสั่งและประกาศของ อบต. เจ้าของเรื่องไม่นํา
สําเนาเอกสารมาเก็บไว้กับธุรการกลาง ทําให้ไม่สามารถทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ทําให้เกิดการ
ล่าช้าในการสืบค้น 
          -  เจ้าหน้าที่ไม่แยกหนังสือด่วน ทําให้มีความล่าช้า รายงานไม่ทันตามกําหนด 
 

  ๒.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑  กิจกรรม  การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน 
         -  พนักงานขับรถยนต์ลงทะเบียนคุมเข็มไมล์รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถ และ

รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบ จากเคยรายงานประจําทุกเดือน ให้รายงานประจําทุกสัปดาห์ 

         -  จัดท าค าสั่งให้พนักงานรับผิดชอบการใช้รถยนต์ 

  ๒.๒  กิจกรรม  งานบริหารงานบุคคล 

         -  แจ้งแนวทางการปฏิบัติการปรับปรุงให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร

ด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานจ้างให้เป็นไปตาม ม.๓๕ แห่ง 

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

         -  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๓  กิจกรรม  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        -  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        -  ด าเนินการจัดท าแผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        -  จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 



-  ๒๗  - 
 

   ๒.๔  กิจกรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

         -  จัดท าโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันหรือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

ให้กับกลุ่มเสี่ยง 
   ๒.๕  กิจกรรม  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        -  ก าหนดมาตรการ/บทลงโทษที่ชัดเจนส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์เวร

ยาม 

   ๒.๖  กิจกรรม  การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

        -  ให้เจ้าหน้าที่  ที่จะเดินทางไปติดต่อราชการและส่งเอกสาร แจ้งลงไลน์กลุ่มของ 

อบต. ทุกครั้งที่เดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือให้เดินทางไปด้วยกัน หรือ อาจจะรวบรวมเอกสารที่

จะรายงานภายในวันนั้นไปด้วยกัน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปคนละครั้ง เพ่ือที่จะช่วยลดการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง 

   ๒.๗  กิจกรรม  งานสารบรรณ 
         -  ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการด าเนินการลงเลขหนังสือรับ – ส่ง  ค าสั่งและ
ประกาศ ของ อบต. ให้กับคนที่น าเอกสารมาลงที่โต๊ะท างานเท่านั้น ไม่ให้จองด้วยวาจา หรือช่อง
ทางการสื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น 
         -  กําชับให้ผู้ปฏิบัติด้านงานธุรการดูหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุก
วัน และให้แยกหนังสือด่วน , ด่วนที่สุด กับหนังสือธรรมดา ออกอย่างชัดเจนเพื่อง่ายต่อการดําเนินงาน 
 

  กองคลัง 
                กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่ เพียงพอ และเหมาะสม เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่นช าระภาษี
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ก าหนด 
 

  กองช่าง 

  ๑.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๑.๑  กิจกรรม  ด้านงานก่อสร้าง 
        -  การปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างมีผู้ช่วยนายช่างโยธาดําเนินการ แต่ก็ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าที่ควร เพราะผู้ช่วยนายช่างโยธายังขาดทักษะและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
      -  ขาดเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพวัสดุทําให้ต้องขออนุญาตทดสอบคุณภาพ
วัสดุกับองค์กรภายนอก แต่ก็ยังทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
   ๑.๒  กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
        -  ผู้นําชุมชนหมู่บ้าน ไม่ค่อยแจ้งการชํารุดของไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
        -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ไม่ทันสมัย อายุการใช้งาน
ไม่ยาวนาน 



-  ๒๘  - 
 

  ๒.  การปรับปรุงการควบคุม 
   ๒.๑  กิจกรรม  ด้านงานก่อสร้าง 
                         -  ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานเกี่ยวกับงาน
โครงการก่อสร้างทีเ่กี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 
       -  เนื่องจากขาดเครื่องมือในการทดสอบคุณภาพวัสดุทําให้ต้องไปขออนุญาต
ทดสอบคุณภาพวัสดุกับองค์กรภายนอกเพ่ือให้การดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง 
        -  รายงานให้ กสถ. ดําเนินการเปิดสอบแทน 
   ๒.๒  กิจกรรม  ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
        -  ติดตามการออกปฏิบัติงานของพนักงานในพ้ืนที่สม่ําเสมอ 
        -  ตรวจสอบข้อมูลและรับรายงานการแจ้งซ่อมเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้ง
สอบถามผู้นําหมู่บ้านเป็นประจํา 
        -  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน
ยิ่งขึ้น 
 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๑  กิจกรรม  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

                                -  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
       -  ก ากับ ติดตาม การจัดเก็บขยะในแต่ละวันไม่ให้มีขยะ ตกค้าง 
                          -  มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๑.๒  กิจกรรม  การก าจัดขยะมูลฝอย 

        -  ปัญหาในการจัดงานตามประเพณีของคนในชุมชนที่เพ่ิมข้ึน  เช่น  งานศพ  งาน
บุญต่าง ๆ เป็นต้น ส่งผลท าให้ไม่สามารถท าตามแผนการออกจัดเก็บขยะได้ตามก าหนดได้ 
  ๒.  การปรับปรุงการควบคุม 
   ๒.๑  กิจกรรม  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  ผู้ปฏิบัติงานมีเพียงผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขและรองปลัดที่รักษาราชการ
แทนในการปฏิบัติงาน ควรเร่งด าเนินการสรรหาบุคลากรมาเพ่ิมโดยเร็ว  เพ่ือกิจกรรมงานด้าน
สาธารณสุขจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป 
   ๒.๒  กิจกรรม  การก าจัดขยะมูลฝอย 

        -  ปรับปรุงแผนการออกจัดเก็บขยะมูลฝอยตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 
       -  จัดโครงการอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชน 
 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๑.๑  กิจกรรม  การพัฒนาด้านการศึกษา 
          -  ผู้ปกครองของเด็กไม่มีเวลาเลี้ยงดูเพราะต้องไปท างานต่างจังหวัดและให้ปู่ ย่า 
ตา ยาย เป็นคนเลี้ยงดู 
 
 
 



-  ๒๙  - 
 

    ๑.๒  กิจกรรม การบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        -  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการพัสดุของศูนย์เด็กเล็กขาดทักษะ ในเรื่องงานพัสดุ
  

  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

   ๒.๑  กิจกรรม  การพัฒนาด้านการศึกษา   
       -  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบถึงหลักเกณฑ์ในการรับสมัครเด็กนักเรียน 
       -  ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการจัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การรับสมัครเด็กนักเรียน  
   ๑.๒  กิจกรรม การบริหารจัดการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

          -  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานพัสดุ 
 

  กองสวัสดิการสังคม 
  จากการประเมินพบวามีกิจกรรมที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมการดําเนินงาน  
ตามโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ตองมีการติดตามผลการควบคุมอยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมตอไป 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 
  ๑.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑  กิจกรรม  ด้านงานตรวจสอบภายใน 
          -  ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
   

  ๒.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑  กิจกรรม  ด้านงานตรวจสอบภายใน 

         -  จัดทําคําสั่งแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

         -  จัดท าประกาศรับ (โอน) ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.  

ตามกรอบอัตราว่าง ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
   

  กองส่งเสริมการเกษตร 

  ๑.  ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑  กิจกรรม  งานส่งเสริมการเกษตร 

       -   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการทํา
การเกษตรอินทรีย์ ขาดการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูล    
       
   ๑.๒  กิจกรรม  งานส่งเสริมปศุสัตว ์

        -  งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านการปศุสัตว์ได้
เท่าท่ีควร รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานด้านส่งเสริมปศุสัตว์ 
 
 



-  ๓๐  - 
 

 ๒.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑  กิจกรรม  งานส่งเสริมการเกษตร 
       -  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูล 
       - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทําเกษตรอินทรีย์ 
       - เป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดความรู้และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริงอย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืนและมีการติดตามประเมินผล 
  ๒.๒  กิจกรรม  งานด้านส่งเสริมปศุสัตว์ 
        -  ดําเนินการเสนอจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมงานส่งเสริมปศุสัตว์ 
        -  ให้ความสําคัญในการส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมเพ่ิมเติม 
         -  ติดตามข่าวสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ํา เสมอ
พร้อมทั้งจัดฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ 
 
 
 
      

      ลายมือชื่อ………………………………………………. 
            (นายหนูคล้าย   คํามุลนา) 
     ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว 
           วันที่  ๒๑  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 


