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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
 

เรียน  นายอ าเภอส าโรงทาบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การก ากับดูแลของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  

 
 

                                            ชื่อผู้รายงาน............................................................. 
   (นายนครินทร์  สมัญญา) 

                    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  
                  วันที ่14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 
 

 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
1. งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ   
ซึ่งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ก าชับพนักงานที่ท า

หน้าที่ในการส่งเอกสาร ให้ปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด มีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารทุกครั้งจะได้มีหลักฐานในการรับ
เอกสาร  

2. งานบริหารงานบุคคล   
ซึ่งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย แจ้งเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบเข้ารับการอบรม พัฒนาให้ทันตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
รับโอนต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลังไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ   

3. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ซ่ึงส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  จัดประชุมชี้แจงท า

ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดและให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเท่านั้น 

4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ซ่ึงส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  ปฏิบัติตามแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ประชาสัมพันธ์และเฝูาระวังก่อนเกิดเหตุ   และตั้งงบประมาณเพ่ือการ
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ช่วยเหลือให้มากขึ้น  และก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษา
ระเบียบที่เก่ียงข้องอย่างต่อเนื่อง 

5. งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน    
ซ่ึงส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย จัดท าแผนรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง  

6. งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก 

ซึ่งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัย
อยู่เป็นประจ า  และประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และปูองกันการเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
     ซึ่งส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  จัดกิจกรรม
รณรงค์และฝึกอบรมปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565  และส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดย
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

8. งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน   
ซ่ึงส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  เสริมสร้างทักษะ

ด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประจ าปี     
๒๕65 

 9.  งานการเงินและบัญชี  
         ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ก าชับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจทางด้านระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  

10. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
      ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์รับโอนต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 

11. งานพัสดุ 
    ซึ่งกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ก าชับเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบติดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่ออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน    
12. งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา   

     ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  แจ้งเจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษา ขอความร่วมมือท าความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด 
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13. งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
   ซึ่งกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้

ความช านาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟูาสาธารณะไว้ประจ าต าบลศรีสุข  และจัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาที่ได้ด าเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ 

14. งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
       ซ่ึงกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย  แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน และ
ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆที่เก่ียวกับราคาวัสดุก่อสร้างอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

         15. งานบริหารและวิชาการ                    
     ซ่ึงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุม

โดย  ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
และสรรหาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงาน 

   16.  งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     ซ่ึงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุม

โดย ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

   17 .งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ซ่ึงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุม

โดย จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าท้องถิ่นเพ่ือสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ท าบุญเผวด  เป็นต้น 
      18. งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบล  
ศรีสุข จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดย ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเพ่ือจะได้
ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 
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             แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

ส านักปลัด  

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม                                       
(๑.1) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ                      
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การส่งเอกสาร
บางครั้งไม่ถึงมือผู้รับ เอกสารมักสูญหาย ผู้รับมักอ้างว่าไม่ได้รับ
เอกสาร และการเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบ  เอกสารมักสูญหาย       
ไม่สะดวกในการค้นหาท าให้เกิดความล่าช้า 

 (๑.2) งานด้านการบริหารงานบุคคล 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  อาจท าให้ผู้
ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี และการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างยัง
ไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 

(๑.๓) งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                              
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ โครงการ/
กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาคมเสนอเพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก งบประมาณมีไม่เพียงพอ  และ
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
สามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด  

(๑.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                             
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  วัสดุ อุปกรณ์ ที่
ใช้ในการปูองกันหรือระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่เพียงพอ   

(๑.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน                                                
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการปลูกต้นไม้
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล  และการท าลาย 

 

ส านักปลัดมีสภาพแวดล้อมการควบคุม ใน
สภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุม
ภาย ในมีประสิ ทธิ ภาพและ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561    
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า                                                                 

๑.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก     
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม
หลักการปูองกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล 

(๑.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา        
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  เด็ก นักเรียน
เยาวชนติดยาเสพติดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา  มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น  และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ 

(๑.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน                   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  ประชาชนมักใช้
เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

 ๒. ประเมินความเสี่ยง                                                    
(๒.1) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ                      
ความเสี่ยง                                                                     
- การส่งเอกสารบางครั้งไม่ถึงมือผู้รับ เอกสารมักสูญหาย ผู้รับมักอ้าง
ว่าไม่ได้รับเอกสาร                                                              
- การเก็บรักษาหนังสือไม่เป็นระเบียบ เอกสารมักสูญหาย ไม่สะดวก
ในการค้นหาท าให้เกิดความล่าช้า                                                                    
(๒.2) งานด้านการบริหารงานบุคคล                                 
ความเสี่ยง  

 - ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ  อาจท าให้ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                                                                           
- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี และการพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความ
ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด  มีการประเมินความเสี่ยงโดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยง  มีการจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบรวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
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 (๒.๓) งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
ความเสี่ยง   

- โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาคมเสนอเพ่ือบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก                                                                                                                 
- ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด  

(๒.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          
ความเสี่ยง                                                                          
-  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปูองกันหรือระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่
เพียงพอ                                                                             
(๒.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

ความเสี่ยง 

- การท าลายทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า                                                                              
- มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล                           

 (๒.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก
ความเสี่ยง  

-  มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบลศรีสุข                                                                                       
-  ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการปูองกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล              
(๒.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา            
ความเสี่ยง  

- เยาวชน เด็ก นักเรียน ติดยาเสพติดโดยไม่ทราบแหล่งที่มา                                                                   
- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น  และประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ 

(๒.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน                                   
ความเสี่ยง                                                                     
-  ประชาชนมักใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
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 ๓.  กิจกรรมควบคุม                                                    
(๓.1) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ                             
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                        
๑. ๑. ได้แจ้งพนักงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเอกสาร ให้ปฏิบัติงานโดย
เคร่งครัด มีการลงลายมือชื่อผู้รับเอกสารทุกครั้งจะได้มีหลักฐานใน
การรับเอกสาร                                                                 

(๓.2) งานด้านการบริหารงานบุคคล                                      
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                          
๑. ส่งเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบเข้ารับการอบรม พัฒนาให้ทันตาม
กฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่ก าหนด 

2. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนต าแหน่งที่ว่างตามกรอบ
อัตราก าลังไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
(๓.๓) งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                         
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้  
1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนาองค์กรและชุมชน                                     
2. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึง
งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดและให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการมากท่ีสุดบรรจุไว้ใน 
 แผนพัฒนาเท่านั้น 

(๓.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                               
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                                  
๑. ปฏิบัติตามแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  
ประชาสัมพันธ์และเฝูาระวังก่อนเกิดเหตุ   และตั้งงบประมาณเพ่ือ
การช่วยเหลือให้มากขึ้น  และก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยงข้อง
อย่างต่อเนื่อง 
 (๓.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน                                       
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                          
๑. จัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไมเ้พ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง  
 
 

ส านักปลัดมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด  อย่างไรก็ตามงานในส่วนการพัฒนา
บุคลากรยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม 
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(๓.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน                                       
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                          
๑. จัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง  
(๓.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                        
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นประจ า  
และประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และปูองกันการเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย 

๒. มีการปูองกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นยุงลาย
ทุกหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕63                                                              
๓.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา              

ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                          
1. จัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ 
เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม  ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหู
เป็นตาดูแลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด                                             
2.  จัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2563   
3. ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
(๓.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน                                      
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                              
๑. เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและ
ผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน  ตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕63 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร                                           
(๔.1) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ                     
- จัดเก็บเอกสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแสกน ถ่ายรูป
บันทึกไว้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 
 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ภายในองค์กร รวมทั้ งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่าน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 



-๙- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

 (๔.2) งานด้านการบริหารงานบุคคล                                       
- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม และประชุมรับทราบ
นโยบายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่มีการ
จัดอบรมและศึกษาจาก Internet เป็นประจ า                               
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การรับสมัครสอบคัดเลือก แผนอัตราก าลัง ในรูปแบบต่างๆในพ้ืนที่
ทราบด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
อินเทอร์เน็ต ฯลฯ                                                             
(๔.๓) งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน                                
-  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนาองค์กรและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นจัดประชุม ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                              
-  ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบ
นโยบาย และศึกษาระเบียบที่เกี่ยงข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า 
ทาง อินเทอร์เน็ต                                                        

- ประชาสัมพันธ์และเฝูาระวังก่อนเกิดเหตุ   และก าชับเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมรับทราบนโยบาย และ
ศึกษาระเบียบที่เกี่ยงข้องอย่างต่อเนื่อง 
(๔.๕)  งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน                                       
- จัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง  

(๔.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก          
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการ
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ รู้จักรักษาสุขภาพพลานามัยอยู่เป็นประจ า  
และประสานกับ อสม.ทุกหมู่บ้านให้ดูแล  
- มีการปูองกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นยุงลาย
ทุกหมู่บ้านตามโครงการรณรงค์และปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 ประจ าปี ๒๕63                                                               
- รายงานพื้นที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน  ให้จังหวัดและอ าเภอทราบ
โดยเร็ว เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที  

 (๔.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                
- จัดท าแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม  ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นหูเป็นตา  

ส านักปลัดระบบการติดตามและประเมินผลมี
ความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน  รวมทั้งมีการประเมิน
อิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมี
การจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 

 

 

ส านักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ภายในองค์กร รวมทั้ งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่าน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

 



-๑๐- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

ดูแลเยาวชนห่างไกลยาเสพติด                                                   
- จัดกิจกรรมรณรงค์และฝึกอบรมปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2563  
  - ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด                                                                               
(๔.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน                              
- เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ สร้างงานให้แก่ประชาชนผู้ว่างงานและผู้
ไม่มีรายได้ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน  ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
ชาวต าบลศรีสุข ประจ าปี ๒๕63 

๕.   การติดตามประเมินผล                                              
(5.1) งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทางราชการ  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ปฏิบัติ
หน้าที่ทางราชการในการรับ-ส่งหนังสือ ตลอดจนเก็บหนังสือและ
เอกสารทางราชการต่างๆ     

(5.2) งานด้านการบริหารงานบุคคล   มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน
จ านวนบุคลากรยังไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 

(5.๓) งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                  
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน  คือ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
ประชาคมเสนอเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีจ านวนมาก 

(5.๔) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ด าเนินการทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

 (5.๕) งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน   มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง  

(5.๖) งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคไข้เลือดออก  มี
การควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะ
ได้ด าเนินการทันตามเวลาที่ก าหนด  

         

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดมีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ภายในองค์กร รวมทั้ งจัดหารูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อผู้ใช้ผ่าน
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

 



-๑๑- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

(5.๗) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้วบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้
ด าเนินการควบคุม ดูแล ปูองกันและจัดกิจกรรมเพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติด 

(5.๘) งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพราะได้สร้างงาน
สร้างอาชีพให้ประชาชนชาวต าบลศรีสุขได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น   

กองคลัง                                                                           
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม                                        
(๑.๑) งานการเงินและบัญชี                                               
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด 
มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด                                                                     
(๑.๒) งานจัดเก็บรายได้                                                        
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้โดยตรง   

(๑.๓) งานพัสดุ                                                           
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยง
ต่อการผิดพลาดและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง                              
(๑.๔)  งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา            
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  การปฏิบัติงานมี
โอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน 

๒. ประเมินความเสี่ยง                                                  
(๒.๑) งานการเงินและบัญชี                                                   
ความเสี่ยง                                                                      
-  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด                           

 

 

 

 

 

 

กองคลังมีสภาพแวดล้อมการควบคุม ใน
สภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุม
ภายในมีประสิทธิผลแต่ยังขาดในส่วนของ
บุคลากรที่ยังไม่เพียงพอกับภาระงานและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 
2561     

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง มีการประเมินความเสี่ยงโดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบรวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 



-๑๒- 
 

 องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป  

 (๒.๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                       

ความเสี่ยง                                                                             
- การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว                                                 
- ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้โดยตรง                                                   

(๒.๓) งานพัสดุ                                                             
ความเสี่ยง                                                                          
- การปฏิบัติงานขาดความคล่องตัว                                           
- ระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด  
มีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด                                            
(๒.๔) งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา              
ความเสี่ยง                                                                       
- การปฏิบัติงานมีโอกาสผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน                         

๓.  กิจกรรมควบคุม                                                        
(๓.๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี                                     
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                             
๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีฯ เพ่ือ
เพ่ิมความรู้และความเข้าใจทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                 
๒. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับภาระงาน 

(๓.๒) กิจกรรมงานพัฒนาจัดเก็บรายได้                               
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                         
1. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอนต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ไปยังหน่วยงานอื่นๆ                                                          

2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บโดยจัดท าเอกสารแผ่น
พับแจกกับผู้มีหน้าที่ช าระภาษีโดยตรง และติดปูายประชาสัมพันธ์ใน
การช าระภาษีทุกหมู่บ้านและออกบริการช าระภาษีนอกสถานที่               
3. จัดให้มีการถ่ายเอกสารข้อมูลแปลงที่ดินและสารบบที่ดิน ตาม
โครงการจัดท าปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือที่
อบต.จะได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้อง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลังมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม 
เพียงพอแต่ในส่วนการพัฒนาบุคลากรยังต้อง
มีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
กิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมท่ีจะท าให้
การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 



-๑๓- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

 (๓.๓) กิจกรรมงานพัสดุ                                             
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                        
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ            
๒. ก าชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงาน
พัสดุที่ออกมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 

(๓.๔) กิจกรรมงานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                            
๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามหนังสือ สั่งการโดยเคร่งครัด และ
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลข้างเคียง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือปรึกษา  ขอความร่วมมือ ท าความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด  

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร                                                
- กองคลัง  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน มี
การใช้ระบบ Internet  โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงาน  มีการอบรม
หรือให้ข้อแนะน าในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานที่จะต้องใช้ระบบ
โปรแกรมในการปฏิบัติงาน และมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยส่งไป
อบรม/ประชุม สัมมนา                                                       
- มีค าสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกองคลัง  

 ๕.  การติดตามประเมินผล                                            
๑) งานการเงินและบัญชี  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม                                              
๒) งานพัฒนาจัดเก็บรายได้   มีการควบคุมที่เพียงพอที่ชัดเจนแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน  
คือ ยังขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง และการจัดเก็บภาษี ยังไม่
ทั่วถึงครบถ้วน เนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดท าแผนที่
ภาษ ี     

๓) งานพัสดุ  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน  คือ ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง      

กองคลังมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม 
เพียงพอแต่ในส่วนการพัฒนาบุคลากรยังต้อง
มีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
กิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมท่ีจะท าให้
การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 

 

 

 

กองคลังมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม มีกิจกรรมการตรวจสอบรายงานผล
ทางการเงิน การจัดท าบัญชี และรายงานผล
ให้สภารับทราบงบประมาณรายจ่าย และ
รายได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

กองคลังมีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมี
การประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน ผลการประเมินมีการจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือสั่งการแก้ไขต่อไป 

 



-๑๔- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

๔) งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกา                
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

กองช่าง                                                                          
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม                                        
(๑.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ                                                              
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานยัง
ไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว เนื่องจากยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านซ่อมแซมระบบไฟฟูา ท าให้การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะล่าช้า 
(๑.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน                                       
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  อาจท าให้ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. ประเมินความเสี่ยง                                                   
(๒.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ                                                                  
ความเสี่ยง                                                                       
- การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว                                             

(๒.๒) งานก่อสร้างและบูรณะถนน                                           
ความเสี่ยง                                                                       
- ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ  มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีโอกาสผิดพลาด  

 ๓.  กิจกรรมควบคุม                                                     
(๓.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ                                                              
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                                
1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟูา 
สาธารณะไว้ประจ าต าบลศรีสุข                                                           
2. จัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาที่ได้
ด าเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ 

 ๓.๒)  งานก่อสร้างและบูรณะถนน                                        
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 

 
 
 
กองช่าง มสีภาพแวดล้อมการควบคุม ใน
สภาพโดยรวมเหมาะสมและมีส่วนการควบคุม
ภายใน  มีประสิทธิผล สามารถวางแผนการ
ปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความเสี่ยง
นั้นๆและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
     

    

 
กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงโดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆจากผลการประเมินผลอย่าง
เป็นระบบรวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
กองช่างมีกิจกรรมควบคุมการปฏิบัติงาน
เป็น ไปตามวัตถุประสงค์  เ พีย งพอและ
เหมาะสมโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 



-๑๕- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน / ข้อสรุป 

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน                                                                        
๒. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับราคาวัสดุ
ก่อสร้างอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน                      
3. ด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพ่ือปูองกันความผิดพลาดที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร                                          
(๔.๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ                                                              
-  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟูา
สาธารณะไว้ประจ าต าบลศรีสุข                                                
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตลอดจนแจ้งประกาศทางเว็บไซต์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีต าบลศรีสุขทราบ เกี่ยวกับการแจ้งเหตุไฟฟูา
สาธารณะดับ/ขัดข้อง ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข                   
- จัดให้มีการตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟูาที่ได้
ด าเนินการซ่อมแล้ว ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติ 

 (๔.๒)  งานก่อสร้างและบูรณะถนน                                          
 - แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ
ที่เก่ียวกับงานก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทาง Internet เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน   

 - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควบคุมการก่อสร้างระหว่างผู้รับจ้าง         

 - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟูา
สาธารณะไว้ประจ าต าบลศรีสุข 

๕.  การติดตามประเมินผล 
๑) งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 

มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  ยังขาดบคุลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญในการซ่อมแซมระบบไฟฟูาสาธารณะไว้ประจ าต าบลศรีสุข                                        
๒)  งานก่อสร้างและบูรณะถนน                                  

มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

 

 

 

 

กองช่างมีระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม
กล่าวคือ  มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหา
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อ
ผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่ างมีการติดตามและประเมินผลที่
เหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้น
ปีมี การประเมินตนเองร่ วมกันระหว่ า ง
ผู้บริหารและพนักงาน ผลการประเมินมีการ
จัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขต่อไป 

 



-๑๖- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน/ข้อสรุป  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                             
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                
(๑.๑) งานบริหารและวิชาการ                                                                             
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ   ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมีความเสี่ยง
ต่อการผิดพลาดและเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง 

(๑.๒) งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การปฏิบัติงานยัง
ไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว 

(๑.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม     
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ เด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันไปให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากเกินไปส่งผล
ให้เด็กและเยาวชนไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณี
พ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมา  

(๑.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ                          
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  คือ การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่
รวดเร็ว 

๒. ประเมินความเสี่ยง                                                    
(๒.๑) งานบริหารและวิชาการ                                           
ความเสี่ยง                                                                        
- ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ข้อกฎหมายต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมี
ความเสี่ยงต่อการผิดพลาด                                                  
-  การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว 

(๒.๒)  งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           
ความเสี่ยง 

  -  การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว 

๒.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนาประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม     
ความเสี่ยง                                                                       

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมี
สภาพแวดล้อมการควบคุม ในสภาพโดยรวม
เหมาะสมและมีส่วนการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม มีการ
ประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหาร
ความเสี่ยง มีการจัดการความเสี่ยงต่างๆจาก
ผลการประเมินผลอย่าง เป็นระบบตาม
แผนการปรับปรุงที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

 

 



-๑๗- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน/ข้อสรุป  

- ประชาชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีลดน้อยลง 

๒.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ                                    
ความเสี่ยง                                                                          
- เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์                                  
- การปฏิบัติงานยังไม่คล่องตัวและไม่รวดเร็ว  

๓.  กิจกรรมควบคุม                                                                 
(๓.๑)  งานบริหารและวิชาการ                                                         
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                         
๑. ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ              
2. สรรหาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้เพียงพอกับภาระงาน            
(๓.๒)  งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                          
๑.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน                                                         
(๓.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                                    
๑. จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับงานวัฒนธรรมประเพณีประจ าท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษา          
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ท าบุญเผวด เป็นต้น 

(๓.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ                                
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้                                            
๑.  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาโดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
๒.  จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนแต่ละหมู่บ้านเพ่ือจะได้
ออกก าลังกายและใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร                                                                      
(๔.๑) งานบริหารและวิชาการ                                                               
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เชิญชวน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลศรีสุขทราบด้วยการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย Internet 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
กิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  เพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
กล่าวคือ  มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุมภายในองค์กร รวมทั้งจัดหา
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาสะดวกต่อ
ผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 



-๑๘- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลประเมิน/ข้อสรุป  

๔.๒)  งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    
-  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน 

 (๔.๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม          
-  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เก่ียวกับงานวัฒนธรรม
ประเพณีประจ าท้องถิ่นเพ่ือสร้างความศรัทธากลับคืนมา เช่น 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ท าบุญเผวด  
เป็นต้น ด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย Internet  

(๔.๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ                             
-   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬา
โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  ทางเว็บไซต์  ทางเสียงตามสาย  

 ๕.  การติดตามประเมินผล                                             
๑) งานบริหารและวิชาการ                                                  
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน

ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน  คือ ยังขาดบุคลากรทางด้านการศึกษา 

  ๒)  งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

  ๓) งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม          
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

  ๔) งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
 มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
ติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการ
ประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่ง
การแก้ไขต่อไป 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข   มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอ  ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

          ผู้รายงาน................................................................ 
   (นายนครินทร์  สมัญญา) 

                 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
                   วันที ่ 14  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 



-๑๙- 
 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด                              
งานบริหารทั่วไป                              
๑. กิจกรรม                                 
งานรับ-ส่ง หนังสือและเอกสารทาง
ราชการ   

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือให้งานธุรการเป็นไปตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

 

เจ้าหน้าที่ยังขาดความ
ตระหนักในการส่ง
เอกสาร ไม่ให้
ความส าคัญกับการรับ-
ส่งเอกสาร 

๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ที่ท า
หน้าที่ในการส่งเอกสาร
ให้ปฏิบัติงานโดย
เคร่งครัด   ผู้ส่งเอกสาร
ตระหนักถึงความส าคัญ
ในการส่งเอกสารเพ่ิมข้ึน
มีการลงลายมือชื่อผู้รับ
เอกสารทุกครั้งจะได้มี
หลักฐานในการรับ
เอกสาร                    
2. เก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ เป็นหมวดหมู่ 
สะดวกในการค้นหา  

- ติดตามดูแลให้
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ตาม
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่เก่ียวข้อง       
และมีการติดตาม 
ตรวจสอบในการ
ก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 

ความเสี่ยง                
-  อาจส่งผลให้ภารกิจ
ทางราชการล่าช้า การ
เก็บหนังสือไม่เป็น
ระเบียบจนอาจเกิด
การสูญหายของ
เอกสาร 

สาเหตุ 

-  เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความตระหนักในการ
ส่งเอกสาร ไม่ให้
ความส าคัญกับการรับ-
ส่งเอกสาร 

๑. ก าชับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตาม
แผนการปรับปรุงโดย
เคร่งครัดเพ่ือให้งาน
รับ-ส่งเอกสารบรรลุ
วัตถุประสงค์    

2. เก็บเอกสารอย่าง
เป็นระบบ เป็น
หมวดหมู่ สะดวกใน
การค้นหา ท าให้การ
สืบค้นไม่เกิดความ
ล่าช้า 

ส านักปลัด 



-๒๐- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม                                  
งานบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์ 
๑)   เพ่ือให้งานของเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการตามระเบียบบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ มีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 

 

 

 

1. ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
อาจท าให้ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 

 

 

  ๑.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับการ 
อบรมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้ทันตาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่ก าหนด และศึกษา 
ติดตามระเบียบจาก 
Internet เป็นประจ า 

   

- มีแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี                           
- มีค าสั่งแบ่งงาน
ภายในส านักงานปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้              
- มีการควบคุมก ากับ
ดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

 - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอาจ
ปฏิบัติราชการไม่
ทันเวลา 

สาเหตุ 

 - ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
อาจท าให้ผู้ปฏิบัติขาด
ความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

๑.  ส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
งานในหน้าที่และ
งานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจจาก
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของ
งาน  

ส านักปลัด 



-๒๑- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ฝ่ายนโยบายและแผน                  
3.  กิจกรรม                             
งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์                                      
๑) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเป็นไป
ตามก าหนดเวลา และ ระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

1. โครงการ/กิจกรรม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ประชาคมเสนอเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ 
ยังมีจ านวนมาก  

 

๑. จัดประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจให้ประชาชน
ตระหนักถึงงบประมาณ
มีอยู่อย่างจ ากัดและให้
ประชาชนเห็นถึงความ 
ส าคัญ ความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ประชาชน
ต้องการมากที่สุดบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาเท่านั้น
๒.  ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาองค์กร
และชุมชน 

- เชิญประชุมชี้แจง
ท าความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี                  

- เปรียบเทียบจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกับ
จ านวนประชากรใน
แต่ละหมู่บ้านทั้งหมด 

- บันทึกรายงานการ
ประชุมที่ระบุรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่
ละหมู่บ้าน 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- โครงการ/กิจกรรมด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่
ประชาคมเสนอเพ่ือ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ 
ยังมีจ านวนมาก  

สาเหตุ 

-  ประชาชนในชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ประชาคมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จ านวนน้อย เนื่องจาก
ประชาชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม ท าให้ไม่มี
เวลาว่างเข้าร่วมประชุม  

๑. ก าชับเจ้าหน้าที่
ท าความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงงบประมาณมีอยู่
อย่างจ ากัดและให้
ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญ ความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่
ประชาชนต้องการ
มากที่สุด           
๒. เน้น
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึง
บทบาทหน้าที ่    
ที่มีต่อตนองค์กร
และชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 



-๒๒- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ฝ่ายป้องกันและบรรเทา                  
สาธารณภัย                              
๔. กิจกรรม                              
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วัตถุประสงค์                                   
๑)  เพ่ือให้การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยธรรมชาติและภัยต่างๆ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
ปฏิบัติได้จริงช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที 

 

1. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการปูองกันหรือ
ระงับเหตุเมื่อเกิด
อัคคีภัยยังไม่เพียงพอ              
2. สถานที่ที่ใช้ในการ
เก็บวัสดุอุปกรณ์ในงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย                      
3. การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว 

 

  ๑. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ 
และสถานที่ที่ใช้ในการ
เก็บของในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ที่จ าเป็น                           
๒.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมและประชุม
รับทราบนโยบาย และ
ศึกษาระเบียบที่เกี่ยงข้อง
อย่างต่อเนื่อง 

   

  

1. วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการปูองกันหรือ
ระงับเหตุเมื่อเกิด
อัคคีภัยยังไม่เพียงพอ              
2. สถานที่ที่ใช้ในการ
เก็บวัสดุอุปกรณ์ใน
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
เพ่ิมข้ึน                       

 

ความเสี่ยง                    
- วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การปูองกันหรือระงับ
เหตุเมื่อเกิดอัคคีภัยยังไม่
เพียงพอ                        
- สถานที่ที่ใช้ในการเก็บ
วสัดุอุปกรณ์ในงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย                      
- การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว 

สาเหตุ                            
1.งบประมาณมีไม่
เพียงพอ                 
2. เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

๑. ปฏิบัติตามแผน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ 
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และสถานที่ที่ใช้ใน
การเก็บของในงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่
จ าเป็น                
๒.  ก าชับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมและ
ประชุมรับทราบ
นโยบาย และศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยงข้อง
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ   

  

ส านักปลัด 



-๒๓- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                                       
๕. กิจกรรม                                
งานลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

วัตถุประสงค์                                
๑)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
คุ้มครอง บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ าและผืนปุา เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ      
๒) เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

 

 

 

 

๑.  ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ยังไม่
ตระหนักถึงภาวะโลก
ร้อน  เนื่องจากขาด
การประชาสัมพันธ์  
ขาดการมีส่วนร่วมใน
การบ ารุง รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งน้ า  

 

 

 

 

 

 

  ๑. จัดท าแผนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ปลุก
จิตส านึกให้ประชาชนรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัด
กิจกรรมร่วมกันปลูก
ต้นไม้อย่างต่อเนื่อง 

  

- ขอความอนุเคราะห์
พันธุ์ไม้จากสถานี
เพาะช ากล้าไม้       
จ.สุรินทร์ 

- มีมาตรการลดใช้
พลังงานในส านักงาน 
ประเมินผลจาก
ค่าใช้จ่ายด้านการใช้
พลังงานเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

 

ความเสี่ยง                   
- การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
แหล่งน้ า  

สาเหตุ                    
๑.  ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตระหนัก
ถึงภาวะโลกร้อน  
เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์  ขาดการ
มีส่วนร่วมในการบ ารุง 
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
แหล่งน้ า  

 

 

๑. ตรวจสอบ
เส้นทางหรือพ้ืนที่
ว่างเปล่าที่ควรจะ
ปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่น
และท่ัวถึง 

๒. สร้างความ
ตระหนักในการลด
ใช้พลังงานกับ
เจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ส านักปลัด 



-๒๔- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุข                                   
๖. กิจกรรม                                  
งานปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์                                    
๑)  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลานามัยใน
ชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพ
แข็งแรง                                    
๒) เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

 

1.  มีการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่ต าบลศรีสุข 

 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ 
รู้จักรักษาสุขภาพ
พลานามัยอยู่เป็นประจ า  
และประสานกับ อสม.
ทุกหมู่บ้านให้ดูแล และ
ปูองกันการเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย                
๒. มีการปูองกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก
โดยการฉีดพ่นยุงลายทุก
หมู่บ้านตามโครงการ
รณรงค์และปูองกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ประจ าปี ๒๕61   

- พ่นหมอกควันและ
ใส่ทรายอะเบท ทุก
หมู่บ้าน ทุกครัวเรือน 
ตามโครงการรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

- รณรงค์
ประชาสัมพันธ์  ให้ 
ประชาชนได้ทราบ
และรู้ถึงวิธีปูองกัน
โรคไข้เลือดออก โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์  แผ่นพับ 
หอกระจายข่าว 

 

ความเสี่ยง                
-  มีการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
ต าบลศรีสุข 

สาเหตุ                     
- ประชาชนขาดการดูแล
เอาใจใส่ด้านสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม   

 

1. จัดท าโครงการ
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการควบคุมและ

ป้องกันโรคติดต่อ

น าโดยแมลงอย่าง

ต่อเนื่อง                

๒. ประสานงาน

และวางแผนการ

ควบคุมโรคไข้เลือด           

๓. ออกส ารวจและ

ท าลายแหล่งลูกน้ า

ยุงลายพาหะ 

ส านักปลัด 



-๒๕- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๗. กิจกรรม                              
งานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์                                
๑) เพ่ือปูองกันการแพร่ขยายของยาเสพ
ติดในเขตพ้ืนที่                              
๒) เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล 

 1. เด็ก นักเรียน 
เยาวชนติดยาเสพติด
โดยไม่ทราบแหล่งที่มา 

 

๑.  ประชาสัมพันธ์
เยาวชน ประชาชนใน
พ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการจัดระเบียบ
สังคม  ร่วมมือ ร่วมใจ 
เป็นหูเป็นตาดูแล
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด                                 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์
และฝึกอบรมปูองกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2565                  
3. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนโดยจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดเพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดเป็น
ประจ าทุกปี 

-  จัดกิจกรรมรณรงค์
และฝึกอบรมปูองกัน
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา ขอความ
ร่วมมือเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม           
- จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาประจ าทุกปี 
เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ตาม
โครงการมหกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจ าปี  

ความเสี่ยง                  
- เด็ก นักเรียน เยาวชน
ติดยาเสพติดโดยไม่
ทราบแหล่งที่มา 

สาเหตุ 

 - ปัจจุบันเทคโนโลยี
ก้าวหน้าไปมากท าให้
เยาวชนรับรู้ข้อมูลที่ผิด
จากสื่อต่างๆหรืออาจถูก
ชักชวนได้ง่าย เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมสังคม
ปัจจุบันเปลี่ยนไป 

 

๑. จัดให้มีการ
อบรมโทษของยา
เสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมกิจกรรม
ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย เช่น กีฬา
ต้านยาเสพติด เป็น
ต้น 
๓. จัดกิจกรรม
ตรวจสารเสพติดใน
โรงเรียนและจุด
เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อ
สร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัด 



-๒๖- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานฟื้นฟูเศรษฐกิจ                       
8. กิจกรรม                                      
งานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์                               
๑) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
รวมกลุ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และเป็นการส่งเสริมรายได้ 

 

 

1.  ประชาชนมักใช้
เวลาว่างไม่เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มแม่บ้านหลังฤดู
เก็บเก่ียว 

  

๑. เสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพ สร้างงานให้แก่
ประชาชนผู้ว่างงานและ
ผู้ไม่มีรายได้ในชุมชน
สนับสนุนให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพเพ่ิมข้ึน  ตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ชาว
ต าบลศรีสุข ประจ าปี 
๒๕65 

- จัดโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพเสริม
เพ่ิมรายได้ชาวต าบล
ศรีสุข เพ่ือให้
ประชาชนชาวต าบล
ศรีสุขได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ได้
มีอาชีพ มีรายได้ 
พ่ึงพาตนเองได้   

ความเสี่ยง                     
-  ประชาชนมักใช้เวลา
ว่างไม่เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้าน
หลังฤดูเก็บเกี่ยว 

 สาเหตุ                        
-  ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญกับการ
ประกอบอาชีพเสริม 

๑. สนับสนุนให้
ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน  

2. ให้ความส าคัญ
กับกลุ่มอาชีพแต่ละ
กลุ่มและมีการ
ติดตามการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

 

 

 

ส านักปลัด 

 

 

 



-๒๗- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กองคลัง                                    
งานการเงินและบัญชี                            
๑.  กิจกรรม                               
งานการเงินและบัญชี  

วัตถุประสงค์ 
๑)  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการเงินการเก็บรักษาเงินถูกต้อง
๒) เพ่ือให้การบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 

1.  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้อกฎหมาย
ต่างๆ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด 
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด 

 

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ
ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และความเข้าใจ
ทางด้านระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและก ากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด     

 

- แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานอย่าง
สม่ าเสมอทุกครั้งที่มี
การจัดอบรมและ
ศึกษาจาก Internet 
เป็นประจ า 

 

 

 

ความเสี่ยง                
-  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้อกฎหมาย
ต่างๆ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด 
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด            
สาเหตุ                         
- การปฏิบัติงานมี
ความเร่งรีบเพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการของ
ประชาชน  

- เจ้าหน้าที่ในกองคลัง 
มีไม่เพียงพอ 

๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้
เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าทะเบียนคุม
ใบเสร็จ 
๓. แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน  รับเงิน 
๔. แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
จ่ายเงินประจ าวัน 
๕. ตรวจสอบการ
บันทึกบัญชี 
 

กองคลัง 



-๒๘- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้           
๒.  กิจกรรม                               
งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์  
๑) เพ่ือให้งานด้านการจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพครบถ้วน ทั่วถึง เป็นไป
ตามระเบียบ และถูกต้อง 

1. ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานจัดเก็บ
รายได้โดยตรง                                                   

1.ส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์รับโอน
ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานเข้ารับ
การฝึกอบรม 

- มีแผ่นพับ ปูาย
ประชาสัมพันธ์ มี
หน่วยบริการออกรับ
ช าระภาษี                
- มีหนังสือแจ้งผู้
ประกอบ การและ
แจ้งประชาสัมพันธ์
โครงการบริการรับ
ช าระภาษีนอก
สถานที่และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประจ าปี                 
- ส่งเจ้าหน้าทีเข้ารับ
การฝึกอบรมการจด
ทะเบียนพาณิชย์  

 

ความเสี่ยง                
- การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว          
- การจัดเก็บภาษี ยังไม่
ทั่วถึงครบถ้วน 
เนื่องจาก อบต. อยู่
ระหว่างขั้นตอนการ
จัดท าแผนที่ภาษี   

สาเหตุ                    
- ขาดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง         
- ไม่มีการน าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน   

๑. มีการจัดท าทะเบียน
คุม 
๒.ประกาศ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มี
หน้าที่ช าระเงินและผู้
เสียภาษีรับรู้หน้าที่ใน
การช าระภาษีอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๓.มีการตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่
มีการน าส่ง 
 

กองคลัง 



-๒๙- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ           
๓. กิจกรรม                                
งานพัสดุ 

วัตถุประสงค์ 
๑)  เพ่ือให้การบริหารพัสดุครุภัณฑ์ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

๒)  เพ่ือให้การใช้พัสดุ  ครุภัณฑ์ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

1. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด 
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด 

 

๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ 

 ๒. ก าชับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบติดตาม
ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับ
งานพัสดุที่ออกมาใหม่ให้
เป็นปัจจุบัน 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมาย
งานพัสดุ 

 

 

   

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง                    
- ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับงานพัสดุมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอด 
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด 

สาเหตุ                    
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานพัสดุ
โดยตรง มีการใช้
บุคลากรคนเดียวกัน
ปฏิบัติงานในหลาย
หน้าที่  

 

๑.จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถ
มาปฏิบัติงานในหน้าที่
พัสดุ 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ 

๓. มีการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

กองคลัง 

 



-๓๐- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ                                   
๔. กิจกรรม                              
งานการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการ
ตรวจสอบฎีกา 

วัตถุประสงค์                              
๑)  เพ่ือให้งานด้านการจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายและการตรวจสอบฎีกาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

1.  การปฏิบัติงานมี
โอกาสผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงิน 

 

 

 

 

 

  ๑. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ปฏิบัติตามหนังสือ สั่ง
การโดยเคร่งครัด และ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือปรึกษา  ท าความ
เข้าใจมากยิ่งข้ึน และ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯอย่างเคร่งครัด  

-  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ
อย่างเคร่งครัด และ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯอย่าง
เคร่งครัด 

ความเสี่ยง 

 -  การปฏิบัติงานมี
โอกาสผิดพลาดในการ
เบิกจ่ายเงิน 

สาเหตุ 

 - เนื่องจากหนังสือสั่ง
การเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ท าให้ยัง
ขาดความเข้าใจที่
ชัดเจน  

 

 

 

  ๑. ก าชับเจ้าหน้าที่
ศึกษาปฏิบัติตาม
หนังสือ สั่งการโดย
เคร่งครัด และ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบฯอย่าง
เคร่งครัด  

กองคลัง 

 

 

 



-๓๑- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กองช่าง                                
งานประสานสาธารณูปโภค                  
๑.  กิจกรรม                               
งานจัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
เพ่ือการบ ารุงระบบไฟฟูาสาธารณะ 

วัตถุประสงค์                                   
๑) เพ่ือให้งานประสานสาธารณูปโภค
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

 

 

 1. ประชาชนได้รับ
ความไม่สะดวก        
ไม่ปลอดภัย                   
2.  ไม่มีแสงสว่างใน
เส้นทางคมนาคมหรือ
จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

1. จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญใน
การซ่อมแซมระบบไฟฟูา
สาธารณะไว้ประจ า
ต าบลศรีสุข               
2. ตั้งงบประมาณให้
เพียงพอในส่วนที่จ าเป็น
3. จัดให้มีการตรวจสอบ
ดูแลซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟูา  
ที่ได้ด าเนิน การซ่อมแล้ว 
ว่ามีสภาพที่ใช้งานได้เป็น
ปกติ 

 

 

 

- ตั้งงบประมาณใน
การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟูาในการ
ซ่อมไฟ                
- จัดหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญ
ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟูา
สาธารณะไว้ประจ า
ต าบล 

ความเสี่ยง                       
- ประชาชนได้รับความ
ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
-  ไม่มีแสงสว่างใน
เส้นทางคมนาคมหรือ
จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน  

สาเหตุ                     
- ขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญในการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟูา
สาธารณะประจ าต าบล
ศรีสุข 

- ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ
เพ่ือให้ ทันเหตุการณ์ 

 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอกับภารกิจ
งาน 

  

กองช่าง 

 



-๓๒- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

งานก่อร้าง                                
๒.  กิจกรรม                              
งานก่อสร้างและบูรณะถนน 

วัตถุประสงค์                               
๑) เพ่ือให้งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
เป็นไปตามระเบียบ 

 

 

1. การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว ไม่
รวดเร็ว 

 

๑.  แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องศึกษาระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมความรู้
และความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงาน                 
๒. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ติดตามข่าวสารต่างๆที่
เกี่ยวกับราคาวัสดุ
ก่อสร้างอยู่เสมอเพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน  

 

 

 

- ก าชับเจ้าหน้าที่
ติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับราคาวัสดุ
ทาง Internet เป็น
ประจ า                 
-  แจ้งเจ้าหน้าที่
ศึกษาระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงให้ทัน
กับเหตุการณ์  

  

ความเสี่ยง                
- การปฏิบัติงานขาด
ความคล่องตัว ไม่
รวดเร็ว 

สาเหตุ                   
- ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้อกฎหมาย
ต่างๆ  มีการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาส
ผิดพลาด  

  

๑.  ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
และระเบียบอ่ืนๆให้
ประชาชนในต าบล   
ศรีสุขทราบอย่าง
ต่อเนื่อง                   
๒.  ให้เจ้าหน้าที่ในกอง
ช่าง ศึกษาระเบียบ  
กฎหมายใหม่ๆที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทัน
เหตุการณ์ 

กองช่าง 

                                                                                                   
 
 



-๓๓- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาใน
เขตพื้นที ่                                   
๑.  กิจกรรม                                
งานบริหารและวิชาการ  

วัตถุประสงค์                                
๑) เพ่ือให้การด าเนินการด้านการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                  
๒) เพ่ือประสานการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน                                     
๓) เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  

1. ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้อกฎหมาย
ต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ     
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด                   
2. บุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อกรอบงาน
หรือภารกิจที่วางไว้ 

 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ าเสมอ                     
2. ประกาศสรรหา
บุคลากรเพ่ือด ารง
ต าแหน่งที่ว่างอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึก 
อบรมหลักสูตรนัก
บริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

ความเสี่ยง                
- ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง ข้อกฎหมาย
ต่างๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ     
มีความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาด                
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ
ต่อกรอบงานหรือ
ภารกิจที่วางไว้ 

สาเหตุ                     
- ขาดบุคลากรทางด้าน
การบริหารและ
วิชาการทางการศึกษา 

 

 

1. ปรับปรุงค าสั่งแบ่ง
งานมอบหมายงานใน
หน้าที่ให้เกิดความ
ชัดเจน รายงาน
ผู้บังคับบัญชา ศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ            
2. ส่งบุคลากรเข้า
อบรม เพื่อจะได้ทราบ 
ระเบียบและวิธีการใน
การควบคุมดูแลงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



-๓๔- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒.  กิจกรรม                                 
งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค์                                
๑) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

1. การปฏิบัติงานยังไม่
คล่องตัวและไมร่วดเร็ว  

 

 

 

 

 

 

๑.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้ทันตาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่ก าหนด และศึกษา 
ติดตามระเบียบจาก 
Internet เป็นประจ า 

 

  

 

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.และ
สถานศึกษาในสังกัด 
อปท.  

 

 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

 - การปฏิบัติงานยังไม่
คล่องตัวและไมร่วดเร็ว  

สาเหตุ 

-  ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อกฎหมายต่างๆมีการ
เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ใช้แบบสอบถาม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครอง เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น 

2.  พัฒนาบุคลากร
อย่างจริงจังและ
กระตุ้นให้ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงการศึกษา
ของเด็ก 

  

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



-๓๕- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๓.  กิจกรรม                             
งานส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์                                 
๑) เพ่ือท านุบ ารุงศาสนา 

๒) เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

1. เด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันไปให้
ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
มากเกินไปส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านที่สืบ
ทอดกันมา  

 

 

 

 

 

 

 

๑. จัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ
งานวัฒนธรรมประเพณี
ประจ าท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความศรัทธากลับคืนมา
เช่น ประเพณีแห่เทียน
พรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา ท าบุญเผวด    
เป็นต้น 

 

- สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ท้องถิ่น เช่น เชิญ
ชวนประชาชน
เยาวชน เข้าร่วม
โครงการเผยแพร่การ
แสดงวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านต่างๆของ
ต าบล ประจ าปี  

 

 

 

 

ความเสี่ยง                
- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนหันไปให้
ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
มากเกินไปส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนไม่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านที่สืบ
ทอดกันมา  

สาเหตุ                        
- อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

๑. จัดหาสื่อการเรยีนการ
สอนที่หลากหลายและ
เหมาะสมหรับการเรียนการ
สอนในระดับต่าง ๆ    
๒.บริหารงบประมาณ

ให้เพียงพอส าหรับการ

ส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม                  

3. จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับงานวัฒนธรรม
ประเพณีประจ า
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ
ศรัทธากลับคืนมา          

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



-๓๖- 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล                 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง          

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๔.  กิจกรรม                                 
งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

วัตถุประสงค์                              
๑)  เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย         
๒)  การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์   
๓)  ห่างไกลยาเสพติด 

1. การปฏิบัติงานยังไม่
คล่องตัวและไม่รวดเร็ว
2. เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างไม่เกิด
ประโยชน์  

๑.  ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนด้านกีฬา
โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด                             
๒.  จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนแต่
ละหมู่บ้านเพ่ือจะได้ออก
ก าลังกายและใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

- จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด ดู
จากโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ าปี 

 

 

 

 

ความเสี่ยง                       
- เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างไม่เกิด
ประโยชน์                   
สาเหตุ                    
- ไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน
กีฬาโดยตรง               
- เด็กและเยาวชนไม่ให้
ความส าคัญกับการ
ออกก าลังกาย  สนใจ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

๑.  จัดหาสถานที่ 
อุปกรณ์ ส าหรับเด็ก
และเยาวชนได้ใช้
กิจกรรมในยามว่างให้
เกิดประโยชน์ เช่น 
สถานที่ออกก าลังกาย 
สถานที่ในการเล่นกีฬา
เพ่ือให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด                     

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

                                                                                                                                     
         ผู้รายงาน............................................................... 

                (นายนครินทร์  สมัญญา) 
                       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข 
                               วันที ่ 14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65                                                                                 



-37- 
 

แบบ ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน     นายกองคการบริหารสวนต าบลศรีสุข  

ผู้ตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนต าบลศรีสุข ไดสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหนวยงานส าหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการสอบทานตาม 
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง     วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงควัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงินที่เชื่อถือไดทันเวลาและโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตาม กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการด าเนินงาน  

จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวาการควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนต าบลศรีสุขมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง  
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

  
 

 (ลงชื่อ)............................................ผตูรวจสอบภายใน 
           (นางธัญญารัตน์  โลนุช)  
ต าแหนง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 


