
หนา้ 1 
 

แบบ ปค.1 
 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน  
(ระดบัหนว่ยงานของรฐั) 

 

เรยีน   นายอำเภอทุ่งหวา้ 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.256๕  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  กำหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยง านของรัฐ   
พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้ านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและ
ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ 
นายอำเภอทุ่งหว้า      
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไปสรุปได้ดังนี้  
             ๑.๑ กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล 
             ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
             1.๑ มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอยู่เสมอทำให้เกิด
ความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
              ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
              ๒.๑  ศึกษาจากคู่มือการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
              2.๒  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
              1.2 กิจกรรมงานยุทธศาสตร์และงบประมาณการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑. ความเสีย่งทีม่ีอยูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  1.๑ ความต้องการของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมตลอดเวลา  
   ๑.๒ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากและงบประมาณมีจำนวนจำกัด 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
          ๒.๑ การชี้แจงและทำความเข้าใจกับ ประชาชนผู้นำ ชุมชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำ
พัฒนาท้องถิ่น 
                 2.๒ ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
                 ๒.๓ การปฏิบัติตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 อย่างเคร่งครัด  
 
 

/๑.๓ กิจกรรมนติิการ... 
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  1.3 กิจกรรมงานนิติการ 
  ๑. ความเสีย่งทีม่ีอยูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                 ๑.๑ สภาพเศรษฐกิจการเมืองและระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
  ๒.๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
  1.4 กิจกรรมงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.๑ สภาพแวดล้อมที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้ 
                  ๑.๒ วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย 
                  ๑.๓ ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
                  ๑.๔ ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิด                  
สาธารณภัย 
                  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                     
  ๒.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ 
                  2.๒ ติดตามข่าวสารสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและแจ้งเตือนประชาชนให้
รับทราบอย่างต่อเน่ือง 
                  ๒.๓ ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเน่ือง 
  1.5 กิจกรรมงานด้านสารบรรณการบันทึกข้อมูลในระบบ 
                 ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                 1.๑ ระบบสารบรรณในการจัดเก็บเอกสารยังพบหนังสือสูญหาย 
  ๒. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน                   
  ๒.๑ ดำเนินการคัดแยกหนังสือและนำเสนอหนังสือตามลำดับความเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                  2.๒ ดำเนินการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสาร
บรรณ  
  1.6 กิจกรรมด้านการเงิน 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                1.๑ บุคลากรที่ดำเนินงานมีไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
                 ๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
                  ๒.๒ จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ 
                  ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินการรับเงิน 
                  ๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน 
                  ๒.๕ ผู้มีอำนาจลงนามเช็คอย่างน้อยสองคน 
  1.7 กิจกรรมงานการบัญชี การจัดทำบัญชี 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 
 

/๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน... 
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       1.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนเดียวทำให้งานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 
                 ๑.๒ เอกสารไม่ครบถ้วน 
                 ๑.๓ การจดัทำฎกีาผดิพลาดดา้นตัวเลข วันที ่ ทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
                  2.๒ สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานเพื่อให้งานถูกต้องครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ 
                  1.8 กิจกรรมงานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ๑. ความเสีย่งทีม่ีอยูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
        ๑.๑ ขาดเจ้าหน้าที่ที่จดัเก็บรายได้ ไม่เพียงพอตอ่ปริมาณงานที่มีอยู ่

๑.๒ ทะเบียนรายชื่อผู้เสยีภาษียังไม่ตรงกับผู้ถือครองที่ดิน 
๑.๓ บุคลากรขาดความชำนาญเพราะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน พรบ. ตัวใหม่และหนังสือสั่งการ 

ใหม่ ๆ  
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือแจ้งให้ประชาชนที่ชำระภาษีทราบ 
                  ๒.๒ มีการจัดทำทะเบียนคุม 
                  ๒.๓ สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
                  ๒.๔ ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ. ตัวใหม่ 
  1.9 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
  ๑. ความเสีย่งทีม่อียูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน    

       ๑.๑ การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
  ๑.๒ งานกระจุกตัว 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๒.๒ เขียนใบเบิกพัสดุก่อนทุกครั้ง 
  ๒.๓ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ผู้ยืมลงนาม 
  ๒.๔ ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
  1.10 กิจกรรมงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  ๑. ความเสีย่งทีม่อียูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

       1.๑ การออกแบบและการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง 
                 ๑.๒ การประมาณการราคาก่อสรา้ง 
                  ๑.๓ การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  ผู้ขออนุญาตมีการเตรียมเอกสารมารับ
บริการไม่ครบถ้วน 
                  ผลกระทบ 
                  ๑. อาจทำให้การออกแบบล่าช้าอันเนื่องจากขั้นตอนของการออกแบบที่ต้องมีผู้มีใบอนุญาต
รับรองแบบในบางงานอาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและอาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรือ
งบประมาณงานก่อสร้างรวมถึงสัญญาจ้างหรืออาจมีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้นได้ 
 

 
/๒. มีจำนวนเจ้าหน้าที่... 
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  ๒. มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มีและเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ
ในการใช้สารสนเทศมาช่วยดำเนินการ 

          ๓. เมื ่อมีการยื่นขอขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร   ผู ้ขออนุญาตยื่นเอกสารไม่
ครบถ้วน  ทำให้ไม่สามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯได้ผู้ขออนุญาตส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอนการยื่นจึงเตรียม
เอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะขาดแผนผังและแบบแปลน  

สาเหต ุ
๑. เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและภารกิจที่รับผิดชอบความเร่งด่ วนการเร่งรัด

ของงานบางโครงการทำให้อาจเกิดความผิดพลาดรวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม
ตลอดเวลา 

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญการเขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออโต้แคดมาช่วยใน
การทำงานให้รวดเร็วขึ้น    

  ๓. ผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องมีช่างในการเขียนแบบพร้อมรับรองทำให้การยื่นขออนุญาต
ล่าช้าซึ่งส่วนใหญ่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือ
จ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม 
  2.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ
ก่อสร้างเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคการออกแบบเพื่อให้การออกแบบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้มีข้อผิดพลาด
น้อยลง 
     ๒.๓ กำชับเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒.๔ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญ
ของโครงการในการเขียนแบบ   
   ๒.๕ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มารับบริการการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  ทุกช่องทาง  เช่น LINEหมู่บ้าน facebook อบต. เว็ปไซด์ อบต. จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  จัดทำแผ่นพับ ฯลฯ เป็นต้น 
  1.11 กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  ๑. ความเสีย่งทีม่อียูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
                     ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
      ๒.๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ 
                     ๒.๒ กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี ่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ  
                     ๒.๓ การออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงเมื่อได้รับการแจ้งเคสไข้เลือดออกจากเครือข่าย SRRT 
 
 
 
 

/1.12 กิจกรรมงาน... 
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แบบ ปค.1 (ตอ่) 
 
                     1.12 กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ความเสีย่งทีม่อียูท่ีต่อ้งกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ บุคลากรในกองสาธารณสุขฯ มีจำนวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานหลายด้านทำให้เกิด
ความล่าช้า 

๑.๒ มีร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่ยังไม่ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
  ๒.๑ ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๒ กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจเพื่อการควบคุมสุขาภิบาลโภชนาการ 
     ๒.๓ กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน 
     1.13 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ บุคลากรในกองสาธารณสุขฯ มีจำนวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานหลายด้านทำให้เกิด
ความล่าช้า 

๑.๒ ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ  
๑.๓ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคดัแยกขยะที่ถูกวิธี 

  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                     
  ๒.๑ ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     ๒.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทางมีการเก็บ/กำจัด
ขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ  
  1.14 กิจกรรมงานควบคุมดูแลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑ บุคลากรในกองสาธารณสุขฯ มีจำนวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานหลายด้านทำให้เกิด
ความล่าช้า 

๑.๒ ประชาชน/ผู้ประกอบกิจการไม่เห็นความสำคัญการทิ้งขยะในพื้นทีส่าธารณะ  
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
      ๒.๑ ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     ๒.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู ้และการรณรงค์การเก็บ/กำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑ กฎหมายยังไม่อำนวยการบริการนอกพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ  
๑.๑ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 

  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
     ๒.๑ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ 
                     ๒.๒ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 
                      
 

/๒.๓ จัดทำ MOU... 
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  ๒.๓ จัดทำ MOU ระหว่างหน่วยงานในการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ตำบลนาทอน 
  1.1๖ กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ การตคีวามระเบียบการจดัซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครฐัและการเบิกจ่าย 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                        
                     ๒.๑ จัดอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและฎีกาการเบิกจ่าย 
                     1.1๗ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑ ครูผู ้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู ้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานซ่ึงมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                   
                     ๒.๑ จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของสถานศึกษา 
                     1.1๘ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ องค์กรภาคประชนขาดความเข้าใจระเบียบในการดำเนินงาน 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                         
  ๒.๑ ก่อนดำเนินโครงการชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรภาคประชาชน 
     1.1๙  กิจกรรมงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ การเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบันบันทึกพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างยังเกิดข้อผิด
พราดบ่อยครั้ง 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน                                         
  ๒.๑ จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชีของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
                     1.๒๐ กิจกรรมงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม     
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑.๑ การโอนเงินเบี้ยยังชีพจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีผู้มีสิทธิที่ขาดคุณสมบัติ   
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน            
      ๒.๑ การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพโดยประสานความร่วมมือจากทะเบียนราษฎร์ 
                     2.๒ ประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ให้แจ้ง อบต.ทันทีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการเสียชีวิต 
                     1.๒๑ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
๑.๒ บุคลากรยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน   

  ๑.๓ การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ยั่งยืนเป็นการรวมกลุ่มชั่วคราว 
 
 

/๒. การปรับปรุง... 
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  แบบ ปค.4 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
        1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั ่นของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม 
        1.2 ผู้กำกับดูแของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา 
หรือปร ับปร ุงการควบคุมภายใน  รวมถึงการดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
      1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการ
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้กำกับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 

       1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
       1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที ่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        1.1 บุคลากรของสำนักปลัด ยึดมั ่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
        1.2 หัวหน้าสำนักปลัด  มีท ัศนคต ิท ีด ีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน มีความ
มุ่งมั ่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน              
มีการติดตามการปฏิบัติที่มอบหมายอย่างจริงจังและมี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        1.3 มีการจัดโครงสร้างสำนักปลัดได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏโครงสร้าง
องค์กรตามคำสั่งแบ่งงานฯในภารกิจ 8 งาน คือ  
 1. งานบริหารงานทัว่ไป 
    2. งานการเจ้าหน้าที ่
 3. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 4. งานนิติการ 
    5.  งานกจิการสภา อบต. 
    6.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    7.  งานส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
 8. งานส่งเสริมงานเกษตร 
        1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้ร ับความรู้  
พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน   
        1.5.1 มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
        1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
        1.5.3 มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กำหนดอย่างต่อเน่ืองและสม่ำเสมอ 
 

 
 

 



หนา้ 9 
 

  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
          ๑ .๖  การยึดมั ่นในคุณค่าของความซื ่อตรงและ
จริยธรรม                          
          ๑.๗  ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที ่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี ่ยวกับการควบคุม
ภายใน 

      1.๘  ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองคก์ร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้
กำกับดูแล 

      1.๙  การแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั ่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

      1.๑๐ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที ่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  

 

ผลการประเมิน 
        กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในภารกิจงานประจำตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ผลการประเมินจากการวิเคราะห์
สำรวจพบว่า 
        ๑.๖ บุคลากรกองคลังยึดมั ่นในความซื ่อสัตย์ 
สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม  
         ๑.๗  ผู ้อำนวยการกองคลังมีทัศนคติที ่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลังมีความมุ่งมั่น
ที ่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถรับทราบถึง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
          ๑.๘  ม ีการจ ัดโครงสร ้างสายบังค ับบัญชา 
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ออกเป็น  
1 ฝ ่ าย  2 งาน ได ้แก ่  1 )  ฝ ่ ายบร ิหารงานคลั ง 
ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป  งานการเงินและ
บัญชี  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 2) งานเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้ และ 3) งานแผนที ่และทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยมีผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา  
           ๑.๙ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรโดยให้เข้าร่วม
อบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้พ ัฒนางานอย่างต่อเนื ่อง
สม่ำเสมอและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 
           ๑.๑๐  มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน  พร้อมทั้งแจ้งให้
บ ุคลากรรับทราบและถือปฏิบัต ิ ม ีการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องและเปิด
โอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุม 
กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระบบการควบคุมภายที ่กำหนดอย่างต่อเนื ่องและ
สม่ำเสมอมีการประชุมร่วมกัน   

 



หนา้ 10 
 

  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
          ๑.๑๑ ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน    
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการ
กำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้อง รวมทั ้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขต อำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู ้ความสามารถและ
ทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ๑.๑๒  กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม  องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาทอน  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
, งานรักษาความสะอาด, งานควบคุมดูแลการจัดการคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม, งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข,               
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่นหรือพื ้นที่,             
งานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการ
นำเอานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลการประเมิน 
        ๑.๑๑  สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง 
อบต.นาทอน  ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การ
ควบค ุมภายในม ีประส ิทธิผล  มีก ิจกรรมที ่บรรลุ
วัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตามแบบ ปค.๕ ในงวดปีที่
ผ่านมา) คือ 1 กิจกรรมงานออกแบบ 
         อย่างไรก็ตาม  มีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์  แนวทาง  ที่มีการ
แก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการสับเปลี่ยนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง 
ซึ่งทำให้กองช่างขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานทำให้มี
เรื่องที่ต้องปรับปรุง ดังนี้ 
          1 .๑๑.๑ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
          1 .๑๑.๒ การออกแบบ และการเขียนแบบ
แปลนงานก่อสร้าง 
          1 .๑๑.๓ การประมาณการราคาก่อสร้าง 
          1 .๑๑.๔  การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
ต่อเติมอาคาร 
          ๑.๑๒  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอนในภาพรวมมีความเหมาะสมยึดมั ่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้การ
ควบคุมภายในที่มีอยู ่มีประสิทธิผลตามสมควร  ทั้งนี้
กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรในการ
ติดต่อประสานงานร่วมกันต้องประพฤติปฏิบัติสอดคล้อง
สมบูรณ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและดำเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



หนา้ 11 
 

  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
          ๑.๑๓  งานบริหารงานทัว่ไป 
          1.1๓.1 งานธุรการและงานสารบรรณ จัดทําฎีกา
เบ ิกจ ายและด ําเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างว ิ เคราะห จาก                  
“สภาพแวดลอมภายใน” พบวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในแตละฝายจะมีลักษณะการทํางานเปนทีมงาน เนื่องจาก
การปฏิบัต ิงานในสายงานการศึกษามีนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติหลาย ๆ อยางเปลี่ยนแปลงบ่อยจําเปนตอง
ศึกษาหรือเขารับการอบรมบ่อยครั ้ง เพื ่อนําไปปรับใชใน                 
หนวยงานได้อยางถูกตองเหมาะสมเปนไป ตามระเบียบ 
กฎหมายกําหนด  
           1.๑๔ งานบริหารการศึกษา จากการวิเคราะห
บุคลากรไม มีความรู ในการการปฏิบัต ิงานด านการเงิน            
การบัญชีและการพัสดุ ศพด. อยางเพียงพอวัตถุประสงคเพื่อ
ใหบุคลากรปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับและ
ลดขอผิดพลาด 
            1.๑๕ งานดานศาสนาและวัฒนธรรม  จากการ
วิเคราะห์มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง การใชจายเงิน
งบประมาณดานการจัดงานประเพณีทองถิ ่นเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยว    
ของ 
              1.๑๖ งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากการ
วิเคราะห์ มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมี
การติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให
พนักงานปฏิบัติหนาที่ดานการสอนใหมีความรูความเขาใจที่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน   
             ๑.๑๗ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
            1.๑๘ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร 
และม ีหน ้าท ี ่กำก ับด ูแลให ้ม ีการพ ัฒนาหร ือปร ับปรุง                   
การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
 
 

ผลการประเมนิ 
        ๑.๑๓  การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม
ผลการประเม ิน พบว า กองการศ ึกษา ม ีภารกิจ                    
ต าม โคร งสร า งจากการว ิ เ ค ร า ะห ประ เม ิ น ผล                                    
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                     
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ 
ก ําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544          
พบวา งานธุรการ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แลวพบจุดออนที ่เปนความเสี ่ยงที ่ต องการจัดการ 
บริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน ภารกิจมี 4 งาน คือ   
          1.๑๓.๑ งานจดัทําฎีกาเบิกจายและดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง   
        1.๑๔ ดานการบรหิารการศึกษา   
        1.๑๕ งานดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  
        1.๑๖ งานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก   
ขอสรปุ  
จุดออนและความเสี่ยง ภารกิจทั้ง 4 กิจกรรม                         
ดังกลาวขางตนในการดาํเนินการติดตามประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม 
 
 
 

 
 
        1.1๗ บุคลากรของกองสวัสดิการสังคมยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม  
        1.๑๘ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มีทัศนคติ
ที ่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
   



หนา้ 12 
 

แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
          1.๑๙ ผู ้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ 
บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้กำกับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         1.๒๐ การแสดงให้เห็นถึงความมุ ่งมั ่นในการสร้าง 
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
         1.๒๑ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที ่และความ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
   
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        ๑.๑๙ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบ 
ด้วย 4 งาน ได้แก่  

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานสังคมสงเคราะห์ 
๓. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม     
๔. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   

           โดยมีผู ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็น
ผ ู ้บ ังค ับบัญชา  โดยให้อย ู ่ ในการด ูแลควบคุมและ
มอบหมายจากนายสุร ิยันต์  อยู ่ล ่าย  ตำแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (คำสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาทอนที่ 35 /๒๕65 เรื่อง มอบหมายหน้าที่
งานและความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอน ลงวันที่ 17 มกราคม 2565) 
         1.๒๐ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
          1.๒๑ มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ  
          1.๒๑.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม 
อย่างสม่ำเสมอ  
          1.๒ ๑ . ๒  ม ี ก า ร ค ว บ ค ุ ม  ก ำ ก ั บ ด ู แ ล                         
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมี
การประชุมร่วมกัน 
 

 
 
 
 

 
 



หนา้ 13 
 

แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
           2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
           2.2 หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความ
เสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
          2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพื ่อประกอบการประเมินความเสี ่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

          2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        2.1.1 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม                 
ที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
        2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรม และให้การ
ยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
        2.2 หัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี ่ยงที ่อาจเกิดขึ ้นทั ้งจากปัจจัยภายใน  และปัจจัย
ภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับ
ความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที ่จะ
เกิดหรือโอกาสที ่จะเกิดความเสี ่ยงจากการวิเคราะห์
ความเสี่ยงดังกล่าว สำนักปลัดมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายในเนื่องจาก มีบุคลากรไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
        2.3 ม ี ก า ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ แ ล ะปร ะ เ ม ิ น ร ะดั บ
ความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
       2.4 มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้
มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดเพื่อกำหนด
วิธีการควบคุม เพื ่อป้องกันหรือลดความเสี ่ยงได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ 
      
 
 

 
 
 



หนา้ 14 
 

  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
          การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกองคลังและระดับกิจกรรมที ่ช ัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันให้งานสำเร็จด้วยงบประมาณตาม
ภารกิจที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมแต่ยังมีปัจจัยด้านต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรมที่ดำเนินงาน เช่น 
           ๒.๕  งานการเงินและบัญชี   
           - หน่วยงานได้มีการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน
ทางการเงินในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง
กำหนดซึ่งเจ้าหน้าที่ยังมีความสับสนไม่ค่อยเข้าใจในในระบบ
บัญชีรูปแบบใหม่จึงทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า 
            - หน่วยงานผู้เบิกไม่มีการวางแผนกำหนดขั้นตอน
การทำงานมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายทำให้บกพร่องในเรื่องของ
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง 
           ๒.๖ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  
           การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์
ความเส ี ่ยงเพ ื ่อกำหนดว ิธ ีการจ ัดการความเส ี ่ยงนั้น                     
การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
           ๒.๗  มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยง
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้                
มีการวิเคราะห์ความเสี ่ยงและการจัดการความเสี ่ยงที่
เหมาะสม 
 

ผลการประเมิน 
         
 
 
 
 
         2.๕  การกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจหน่วยงาน มีการสื่อสารให้
บ ุคลากรทราบและเข้าใจตรงกันบุคลากรทุกคนที่
เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
        
 
     
         2.๖  ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี ่ยงที ่อาจเก ิดขึ ้นทั ้งจากปัจจ ัยภายในและ
ภายนอก  โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและ
จัดลำดับความเสี ่ยง ผลกระทบของความเสี ่ยงและ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองคลัง มีจุดอ่อน/ความ
เสี ่ยงที ่เก ิดจากปัจจัยภายนอก เนื ่องจากผู ้ร ับการ
ประเมินให้ยื่นแบบเสียภาษีส่วนใหญ่ไม่มายื่นชำระภาษี
ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่กำหนด 
       ๒.๗ มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบรวมทั้งยังสามารถกำหนด
แนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นำมาใช้ 
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  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
          ๒.๘  การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับ
หน่วยงานย่อย  การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจ ัยภายในและปัจจ ัยภายนอกที ่อาจกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  การวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนด
วิธ ีการควบคุม เพ ื ่อป้องกันความเสี ่ยงทำให้เก ิดความ
ระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
         2.๙ งานบริหารงานทั่วไป 
         2.๙.1 งานธุรการและงานสารบรรณ ปัจจัยเสี่ยงของ
งานธุรการจัดทําฎีกาเบิกจายและดําเนินการจัดซื้อจัดจางไม่มี
บุคลากรในตำแหน่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดใน
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
         2.๑๐ งานบริหารการศึกษา ปัจจัยเสี ่ยงของงาน
บริหารการศึกษาจาก การวิเคราะหบุคลากรขาดความรูใน
การการปฏิบัต ิงานดานการเง ิน การบัญชีและการพัสดุ 
ศพด.อยางเพียงพอทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดใน
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
         2.๑๑ งานดานศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจัยเสี่ยงของ
งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม คือ ขาดเข้าใจระเบียบในการ
ดำเนินงานศาสนาและวัฒนธรรมและองค์กรภาคประชาชน 
ขาดความเข้าใจในระเบียบที่ใช้ดำเนินงาน 
         2.๑๒ งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปัจจัยเสี่ยงของ
งานศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็ก ค ือบุคลากรขาดความเข ้าใจ                      
ในระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขาดบุคลากรที่มี
ความเข้าใจในด้านการเงินและพัสดุทำให้เกิดข้อผิดพราดใน
ระบบงานบ่อยครั้ง 
        2.1๓ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
 
        
  
 

ผลการประเมิน 
        ๒.๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บร ิหารส่วนตำบลนาทอน  มีการว ัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินความเสี่ยงที ่อาจ
เกิดขึ้นและมีการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
 
 
         ๒.๙  กองการศึกษา มีการประเมินความเสี่ยง
ตามวธิีที่กาํหนด ผลการประเมินพบจุดออน คือ  
         2.๙.1 บุคลากรภายในกองยังไมมีความชํานาญ  
ดานการจัดซื้อจัดจ้างอยางเพียงพอ  
 
          2.๑๐ บุคลากรไมมีทักษะและประสบการณใน
การปฏิบัติงานทางดานเอกสารทําใหเกิดขอผิดพลาด
และลาชา 
 
 
          2.๑๑  กา รด ำ เน ิ น ง านด ้ า นศาสนาและ
ว ัฒนธรรม บ ุคลากรและองค ์กรภาคประชาชน                   
ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
           2.๑๒ การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ ศพด.                           
มีข้อผิดพลาดบ่อยครั้งเน่ืองจากไม่มีความชำนาญ 
 
 
 
           2.1๓ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้อง กับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน  
            2.1๓.๑ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ
ยอมรับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้  
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  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
           2.๑๔ การระบุความเส ี ่ยงที่ ม ีผลต ่อการบรรลุ  
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน 
และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          2.๑๕ การพิจารณาโอกาสที ่อาจเก ิดการทุจริต                  
เพื ่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ  
วัตถุประสงค์  
          2.๑๖ การระบุและการประเมินการเปลี ่ยนแปลง  
ทีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

ผลการประเมิน 
       2.๑๔ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยงและ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความเสี ่ยงดังกล่าว  กองสวัสดิการสังคม                     
มีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเนื่องจาก
การโอนเงินเข้าบัญชีผู ้ม ีสิทธิ ์ร ับเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ                  
จากกรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดกิาร
สังคม การประมวลผลข้อมูลการเตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพ 
จะเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนกรมการปกครองซึ่ง
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีสิทธิร์ับเบี้ยยังชีพบางรายญาติไมไ่ด้ไป
แจ้งตายจึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการโอนเงินเบี้ยยัง
ชีพให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   
      2.๑๕ ม ี ก า รว ิ เ ค ร าะห ์ และปร ะ เม ิ นระดั บ
ความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
        2.๑๖ มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้น
ให ้ม ีผลกระทบก ับการปฏ ิบ ัต ิ งานให ้น ้อยท ี ่ สุ ด                  
เมื่อกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ 
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องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
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องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
           3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
 
           3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
          3.3 การจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในโดยกำหนดไว้
ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
 
 

 
 

           3.๔  การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
 
            3.๕  การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

 

ผลการประเมิน 
        3.1 บุคลากรของสำนักงานปลัดมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี ่ยง                
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
        3.2 มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ  เช่นทาง  
http://www.natorn.go.th หอกระจายข่าว แผ่นพับ 
เป็นต้น 
         3.3 มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
         3.3.๑ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบ 
         3.3.๒ อบต.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต ่ า ง  ๆ  เ ช ่ น  http://www.natorn.go.th แ ผ ่ นพั บ                   
หอกระจายข่าว เป็นต้น 
         3.๔ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
         3.๕  จัดทำแผนที ่ภาษีฯและนำข้อมูลแผนที่     
ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษีมีการประชุมเพื่อชี้แจงให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง 
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องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
            ๓.๖ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า     
เมื ่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที ่ได้กำหนดไว้ 
กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
            ๓.๗ ก ิจกรรมการควบค ุมได ้กำหนดข ึ ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงที่มีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีนโยบายและวิธีปฏิบัติ
ที่จะเกิดผลสำเร็จ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
          3.๘ งานธุรการและงานสารบรรณแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ที ่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านจัดทําฎีกาเบิกจายและ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและปรึกษางานจัดซื้อจัดจ้างกับกอง
คลังอย่างต่อเน่ือง 
             3.๙ งานบร ิหารการศ ึกษาจ ัดส ่งบ ุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุเข้ารับการอบรม 
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
            3.๑๐ งานดานศาสนาและวัฒนธรรมทำความ
เข้าใจในระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่ายและทำความเข้าใจกับ
องค์กรภาคประชาชนถึงข้อระเบียบในการเบิกจ่าย 
 
           3.๑๑ งานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดส่งบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทำ
ความเข้าใจเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ผลการประเมิน 
         ๓.๖ ม ีก ิจกรรมควบคุมที ่ม ีความเหมาะสม 
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน 
กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็
ตามงานในส่วนการออกแบบยังพบข้อผิดพลาดยังต้องมี
การปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมซึ่งได้รายงานไว้
แล้ว 
         ๓.๗ ภาพรวมก ิจกรรมควบคุมท ี ่ เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้องเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ               
อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคลากรในกองสาธารณสุขฯ 
ยังต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มจำนวนบุคลากร เพื่อการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

       ๓ .๘  จากการควบค ุมของกองการศ ึกษาฯ
ดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ดังนี้ 
        
 
       3.๙ จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานการเงิน
การบัญชีและดานพัสดุเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
 
       3 .๑๐ ม ีการทบทวนและก ําหนดมาตรการ
งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใชจายงบประมาณ
ที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาอยางจริงจัง 
       3.๑๑ มีการจัดทําแผนชี้แจงแนวทางดําเนินงาน 
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แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
           3.1๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
           3.๑๓ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
          3.๑๔ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้
ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 

ผลการประเมนิ 
        3.1๒ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี ่ยง               
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
          3.๑๓ มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสีย่ง 
          3.๑๔ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ไว้เป็น ลายลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้ง
เวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน  
         3.๑๔.๑ การประสานงานกับผู้นำในหมู่บ้านใน
การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบันมีการดำเนินการ
จ่ายเงินสงเคราะห์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/    
การมอบอำนาจในการรับเงินสงเคราะห์มีการตรวจสอบ
สถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพโดยประสานความร่วมมือจาก
ทะเบียนราษฎร์และเช็คข้อมูลจากระบบสารสนเทศ 
เบี ้ยย ังช ีพทุกเดือนในการตรวจสอบข้อมูลสถานะ
ผู้เสียชีวิตมีการตรวจสอบเรื่องสิทธิบำเหน็จบำนาญของ
ผู้สูงอายุเบ้ืองต้น  
      3.๑๔.๒ ตรวจสอบค ุณสมบ ัต ิ ของบ ุคคลที่
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพ
ความพิการให้คนพิการและเบี ้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระ เบ ี ยบท ี ่ ก ำหนดอย ่ า ง เ ค ร ่ ง ค ร ั ด  ( ร ะ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) 
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แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
 ผลการประเมนิ 

       3.๑๔.๓ ตรวจสอบสถานะภาพการมีชีวิตและการ
ย้ายภูมิลำเนาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์โดย
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
หรือตรวจสอบรายละเอียดผู ้มีสิทธิรับเบี ้ยยังชีพที่มี
สถานะเสียช ีว ิตจากรายงานผลการตรวจสอบของ
กรมการปกครองในระบบสารสนเทศการจ ัดการ
ฐานข้อมูลเบ้ียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ประจำทุกเดือน 
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แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
            4.1 การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
           4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 
           4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี 
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 
 

 
 

           4.๔ การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
 

           4.๕  การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซ ึ ่งม ีความจำเป็นในการสน ับสน ุนให ้ม ีการส ื ่อสารกับ
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
 

 
 

 

           ๔.๖  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เชื ่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
สื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูล
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 
 
 

 ผลการประเมิน 
         4.1 ม ี ก า ร ใ ช ้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
        4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
ก า ร ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง แ ล ะ น ำ ข ้ อ ม ู ล ล ง เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
http://www.natorn.go.th  เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน
การค้นคว้า 
       4.3.1 จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่นให้บริการ
ปร ึกษาแนะนและการใช ้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
      4.3.2 จัดทำหนังส ือแจ้งผ ู ้ม ีส ่วนร ่วมหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
     ๔.๔  มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ท ั ้ งหน ่วยงานภายในและภายนอกอย ่างพอเพ ียง 
เหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 

      4.๕  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การที่เกี ่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง 
เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ จัดให้มี
การให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะนำและ
การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต ่อสื ่อสารอย่าง
เหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์มีการจัดทำหนงัสือ
เร่งรัดการชำระภาษีแจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจำนวนทุก
ราย 
 

       ๔.๖ ข้อมูลสารสนเทศและการสื ่อสารมีความ
เหมาะสมมีระบบสารสนเทศที่สามารใช้ได้ครอบคลุมทั้ง 
สำนัก/กอง ที่อยู่ในสังกัด อบต. รวมทั้งจัดหารูปแบบ
การสื ่อสารที ่ช ัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู ้ใช้     
ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
 

 
 

http://www.natorn.go.th/
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  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
            ๔.๗  ระบบข้อมูลสารสนเทศที ่เก ี ่ยวเนื ่องกับ             
การปฏิบัติงานเหมาะสมโดยมีการจัดทำและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินงานการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ 
ข้อบังค ับและมีระบบการติดต่อสื ่อสาร ทั ้งภาย ในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันสมัย 
              การสื ่อสารภายใน/ภายนอกเกี ่ยวกับเรื ่องที ่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 
 
             ๔.๘ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ ศพด. เข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และการดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้อง                
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
 
 
 
            ๔.๙ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมโครงการต าง ๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ      
           ๔.๙.๑ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 
ด ํ า เน ิ นก า รศ ู นย พ ัฒนา เด ็ ก เ ล ็ ก ฯ  ในด านต า ง  ๆ            
           4.๙.๒ นําระบบ Internet มาใชในการบริหารและ 
การปฏิบัติราชการติดตามขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานจาก 
Website กรมสงเสริมการปกครองทองส่วนถิ่นอยูเสมอ 
          ๔.๙.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสารที่ ใชใน การติดตอประสานงาน เชน โทรสอบถาม             
ขอมูลราชการไปยังอําเภอ จังหวัด หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือ การสงเอกสารทาง โทรสาร ใหกับหนวยงานอื่น ๆ กรณี 
จ ํ า เป น เร งด วนต ิ ดต อหน วยงานที่ ร ั บ - ส งข อม ู ล /                           
งานทาง โทรสาร และ Application Line หรือ Facebook 
 
 

ผลการประเมนิ 
        ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสมและทันสมัยคือ สามารถใช้ งานได ้อย่าง
ครอบคลุม และการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน สะดวก ทัน
เหตุการณ์ 
         การส ื ่อสารภายในม ีการรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู ้และภายนอกมีการ
ให้บริการต่างๆ เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การลด
ขั้นตอนฯ  และมีการจัดทำหนังสือผู้เกี่ยวข้องทราบ 

        ๔.๘ การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื ่อสารมีความเหมาะสมมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นและหนวยงาน รวมทั ้งจ ัดหา
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกรวมทั้ง
การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
         ๔.๙ การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื ่อสารมีความเหมาะสมมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นและหนวยงาน รวมทั ้งจ ัดหา
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกรวมทั้ง
การจัดทําสื่อประชาสัมพนัธในรูปแบบ ตางๆ เผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
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4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
            ๔.๑๐ ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการ ศพด. เข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และการดำเนินงานที ่เกี ่ยวข้อง            
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  
            ๔.๑๐.๑ จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนและกิจกรรมโครงการตางๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ      
            ๔.๑๐.๒ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 
ด ํ า เน ิ น ก า รศ ู นย พ ัฒนา เด ็ ก เ ล ็ ก ฯ  ในด านต า ง  ๆ            
            4.๑๐.๓ นําระบบ Internet มาใชในการบริหาร
และ การปฏิบัติราชการติดตามขอมูลขาวสารการปฏิบัติงาน
จาก Website กรมสงเสริมการปกครองทองส่วนถิ่นอยูเสมอ 
            ๔.๑๐.๔ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสารที ่ใชในการติดตอประสานงาน เชน โทรสอบถาม                  
ขอมูลราชการไปยังอําเภอ จังหวัด หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือการสงเอกสารทาง โทรสาร ใหกับหนวยงานอื่น ๆ กรณี 
จ ํ า เป นเร งด วนต ิดต อหน วยงานที่ ร ับ -ส ง  ข อม ู ล/                          
งานทาง โทรสาร และ Application Line หรือ Facebook 
 

           4.1๑  การจ ั ดทำหร ื อการจ ั ดหาและการ ใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด  
           4.๑๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง 
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด  
          4.๑๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 
 

ผลการประเมิน 
         ๔.๑๐ การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื ่อสารมีความเหมาะสมมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานรวมทั้งจัดหารูปแบบ
การสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกรวมทั้งการจดัทาํ
สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรทั้งภายใน
และภายนอกองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         4.1๑  ม ี ก า ร ใ ช ้ ร ะบบสา รสน เทศ ในกา ร
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเหมาะสมเชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์  
         4.๑๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ที่เกี่ยวข้องและนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
  
        4.๑๓ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ
ปร ึกษาแนะนำและการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมเข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์  
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5. กจิกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
          5.1 การระบ ุ การพ ัฒนาและการดำ เน ินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
         5.2 การประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้อย่าง
เหมาะสม 
 
        5.๓ การระบุการพัฒนาและการดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่กำหนดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
         5.๔ การประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
       4.๑๓.๑ มีการจัดทำหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านผู ้นำในหมู ่บ้าน ผ่านสื ่อ เวบไซต์ อบต./เฟสบุ๊ ค 
อบต./ไลน์กลุ่ม หมู่บ้านฯ 
        5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู ้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขทันกาล 
         5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือนเพื ่อให้มี
ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
         5.2.2 มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกกิจกรรม 
         5.๓ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู ้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรกรณีผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
        5.๔  มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความ
มั ่นใจว ่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ  
เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขมีการสรุป
รายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอผู้บริหารทราบเป็น
ประจำทุกเดือน 
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5. กจิกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
            ๕.๕  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยกำหนด
วิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ  
หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 
 
          ๕.๖ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที ่กำหนดไว้อย่างต่อเนื ่องมีการ
รายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 

          ๕.๗  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื ่อง
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ                    
ฝายบริหารผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี ่ยวของสอบทาน
ความ เหมาะสมของนโยบาย  กฎหมายระ เบ ี ยบข อ            
บังคับต่างๆในการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดขอบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่    
 
            ๕.๘  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ          
ฝายบริหารผูควบคุมงานและผูมีหนาที่เกี ่ยวของสอบทาน
ความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบขอบังคับต่างๆ
ในการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่   
 

ผลการประเมิน 
       ๕.๕  ระบบการต ิดตามประเม ินผลม ีความ
เหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายในผลการประเมิน
มีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจำปีต่อไป 
        ๕.๖  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอและรายงานให้ผู ้บริหารทราบ 
และมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและกำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป 
         ๕ .๗   การประ เม ินผลระบบการต ิ ดตาม
ประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผูบริหารมีการติดตาม
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปโดยนํา
ผลการประเม ินจ ัดทํารายงานพร อมข อเสนอแนะ                     
ผู บร ิหารเพ ื ่อส ั ่ งการแก ไขและก ําหนดไว ในแผน
ปฏิบัติงานประจําปตอไป ติดตามดูแลและสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ให
ชัดเจนและศึกษากฎหมายระเบียบและขอบังคับให
ชัดเจน 
       ๕.๘  ระบบการต ิดตามประเม ินผลม ีความ
เหมาะสมโดยผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในทุกสิ้นปโดยนําผลการประเมินจัด    
ทํารายงานพรอมขอเสนอแนะผูบริหารเพื่อสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปีตอไปติดตาม
ดูแลและสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในการปฏิบัต ิหนาที ่ใหชัดเจนและศึกษา กฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับใหชัดเจน 
 

 



หนา้ 26 
 

  แบบ ปค.4 (ตอ่) 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาดำเนินงานสิน้สุดวนัที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 256๕ 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ 
5. กจิกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
              ๕.๙ การระบุ การพัฒนาและการดำเน ินการ 
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล 
เป็นรายครั ้งตามที ่กำหนดเพื ่อให้เก ิดความมั ่นใจว ่าได้               
มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
           5.๑๐ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้กำกับดูแลเพี่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิ 
        5.๙ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนมีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล  
       5.๑๐ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม
กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความ
มั ่นใจว ่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข  
      5.๑๐ .๑  ม ี ก า รสร ุ ป ร าย ง านผล ตรวจสอบ
สถานะภาพการมีชีวิตและการย้ายภูมิลำเนาสำหรับ
ผู ้ส ูงอายุ/ผู ้พ ิการ/ผู ้ป่วยเอดส์ โดยตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือตรวจสอบ
รายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวติจาก
รายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครองในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนเสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



หนา้ 27 
 

แบบ ปค.4  (ตอ่) 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม    
                องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลนาทอน  มี การประเม ินองค ์ประกอบการควบค ุมภายในครบ                           
5 องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรดังนี้ 
               1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นของความซื่อตรงและจริยธรรม  
               1.2 ผู้กำกับดูแของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
               1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
               1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
              1.5 หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
               ๑.๖  การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม                          
               ๑.๗  ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
               1.๘  ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 
                1.๙  การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
                1.๑๐ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
               ๑.๑๑  ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที ่ดีในการควบคุมโดยให้
ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างบุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย 
              ๑.๑๒  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานรักษาความสะอาด, งานควบคุมดูแลการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข, งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่, งานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีการนำเอานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
             ๑.๑๓  งานบริหารงานทั่วไป 
             1.1๓.1 งานธุรการและงานสารบรรณ จัดทําฎีกาเบิกจายและดําเนินการจัดซื้อจัดจางวิเคราะหจาก 
“สภาพแวดลอมภายใน” พบวาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละฝายจะมีลักษณะการทํางานเปนทีมงาน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษามีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหลาย ๆ อยางเปลี่ยนแปลงบอ่ยจํา
เปนตองศึกษาหรือเขารับการอบรมบ่อยครั้ง เพื่อนําไปปรับใชในหนวยงานไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนไป           
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด  
 

/1.๑๔  งานบริหาร... 
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    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑. กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเพื่อให้การ
กำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภารกิจ
งานไม่ให้เกิดปัญหาคนล้นงาน 

1. เนื่องจากมีระเบียบ 
กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเป็น
จำนวนมากและมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทำให้เกิดความไม่ชัดเจน
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจและ
มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
2. องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาทอนยังมีแนวโน้ม
ด้านภารค่าใช้จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของ
ราชการหรือพนักงานจ้าง
ที่ใกล้เคียงร้อยละ 40 
 
 
 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและ
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
2.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง
ให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติจริง  
3. ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลให้
แม่นยำเพื่อการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

1. ประชุมวางแผนการ
จัดทำกรอบอัตรากำลัง  
2. กำหนดกรอบอัตรา   
กำลังโดยคำนึงถึงความ
จำเป็นและภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้
เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 
3. มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
ชั้นเป็นลายลักษณ์อักษร 

1. มีระเบียบ 
กฎหมาย หลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็น
จำนวนมากอยู่เสมอ  
ทำให้เกิดความไม่
ชัดเจนซึ่ง
ผู้ปฏิบตัิงาน
จำเป็นต้องศึกษา
เพ่ือให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

1. ศึกษาจากคู่มือ
การทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  
และหนังสือส่ังการ
ที่เกี่ยวข้อง 
2. ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

30 ก.ย.
2565 
งานการ

เจ้าหน้าที่ / 
สำนักปลัด 
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    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒ .  ก ิ จ ก ร รม ง านย ุ ท ธ ศ า สต ร ์ แ ล ะ
งบประมาณการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1. ประชาชนไม่ได้ให้
ความสำคัญของการแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทำ
แผนมากเท่าที่ควร  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
แผนกำหนดระยะยาว จึง
ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนที่มี
การ เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  
3.โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
จำนวนมากและ
งบประมาณมีจำนวนจำกัด 

๑. กำหนดใหม้ีการจัด
โครงการ อบต.พบ
ประชาชน เพ่ือจัดกิจกรรม
ประชาคม รับฟังความ
คิดเห็น เสนอปัญหาความ
ต้องการ เพ่ือนำมา
ประกอบการพิจารณา
ดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ความความต้องการของ
ประชาชนในกรณีจำเป็น
เร่งด่วน ต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 
2.ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
โครงการอย่างต่อเนือ่ง 
๓.กำชับให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม 
หนังสือ สั่งการกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

1. ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ของ อบต. อย่างต่อเนื่อง 
2. ได้ดำเนินการจัดทำ
โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือขอรับ
สนับสนุน 
งบประมาณในการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง        
3. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงาน
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น)       
ได้อย่างถูกต้องเป็นไป 
ตามระเบียบ 

 1. ความต้องการ
ของประชาชนมกีาร
เปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดล้อม
ตลอดเวลา  
 2. โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
จำนวนมากและ
งบประมาณมีจำนวน
จำกัด 

๑. การช้ีแจงและทำ
ความเข้าใจกับ 
ประชาชนผู้นำ 
ชุมชน ให้เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการ
จัดทำพัฒนาท้องถิ่น 
2. ดำเนินการแก้ไข 
หรือเพิ่มเติม
โครงการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 
๓. การปฏิบัติตาม 
ระเบียบระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำ 
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง       
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 อย่าง
เคร่งครัด  

30 ก.ย.
2565 
งาน

ยุทธศาสตร์
และงบ 

ประมาณ/ 
สำนักปลัด 
 

 



หนา้ 31 
 

  แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๓. กิจกรรมงานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย 
การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งาน
เรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  การแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง  

1. สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง และระเบียบ 
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา 
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง  
(นิติกร) 
 
 

1. ส่งบุคลากรเข้ารับ
การศึกษาอบรมตาม
หลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
2.มีการกำหนดช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร  การตอบ
คำถามเพื่อการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
3.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กฎหมายให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
4. ดำเนินการปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง กำหนดตำแหน่ง
นิติกร   
 
 

1. มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารในการ
ให้บริการ รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ และดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนที่
หลากหลาย 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผดิชอบโดยตำแหน่ง
ตามแผนอัตรากำลัง จาก
การบรรจุแต่งตั้ง 

1. สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง  และ
ระเบียบกฎหมายที่
มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา   

1. ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมตาม
หลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตัิหน้าที่  

30 ก.ย.
2565 

งานนิติการ 
/สำนักปลัด 

 

 
 
 



หนา้ 32 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๔. กิจกรรมงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในการ 
ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได ้ท ันท ่วงที  และ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง 

1. สภาพแวดล้อมที่มี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ไม่สามารถควบคุมได้ 
2. วัสดุอุปกรณ์ยังไม่
ครบถ้วน และไม่ทันสมัย 
3. ระเบียบกฎหมายที่มี
การแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
4. ความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้
ความเข้าใจในการให้ความ
ช่วยเหลือ กรณีเกิดสา
ธารณภัย 

1. จัดทำแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2. จัดฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
4. ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 

1. บุคลากรมีความรู้
เพ่ิมขึ้น 
2. การช่วยเหลือบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. สามารถออกปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ได้ทันท่วงที 

1. ระเบียบ 
กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการในการ
ช่วยเหลือมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. สภาพแวดล้อมที่
มีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไม่
สามารถควบคุมได้ 
 

1. จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงาน 
ในการปฏิบัติ
ช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิด
เหตุภัยพิบัติต่างๆ 
2. ติดตามข่าวสาร
สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ และ
แจ้งเตือน
ประชาชนให้
รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ให้ความรู้แก่
บุคลากรทั้งภาครัฐ
และอาสาสมัครให้
มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นและต่อเนื่อง 
 

30 ก.ย.
2565 

งานป้องกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย/ 
สำนักปลัด 

 



หนา้ 33 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๕. กิจกรรมงานด้านสารบรรณการบันทึก
ข้อมูลในระบบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีระบบสารบรรณที่
สามารถรับ - ส่ง และสืบค้นหนังส ือได้
สะดวก รวดเร็ว  

1. การรับ - ส่ง หนังสือ
เก ิดความล ้ าช ้ า  การ
รายงานหนังส ือไม ่ทัน
ตามกำหนดเวลา  
2. พื้นที่จัดเก็บเอกสาร
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
และมีหนังสือสูญหาย  
 
 

1. มีการติดตามหนังสือใน
ระบบสารบรรณเป็นประจำ
ทุกวัน เช้า - เย็น  
2. จัดส่งเอกสารผ่านระบบ
สารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส์
เพ่ือความรวดเร็ว 
 

1. ดำเน ินการร ับ –  ส่ง
หน ั งส ือผ ่ านระบบสาร
บรรณรวดเร็วขึ้น  

1. ระบบสารบรรณ
ใ น ก า ร จ ั ด เ ก็ บ
เ อกส า ร  ย ั ง พ บ
หนังสือสูญหาย 
 

1. ดำเนินการคัด
แยกหนังสือและ
นำเสนอหนังสือ
ตามลำดับความ
เร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2. ดำเนินการ
จัดเก็บเอกสาร
อย่างต่อเนื่อง และ
ดำเนินการทำลาย
เอกสารตาม
ระเบียบงานสาร
บรรณ  
 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
งาน

บริหารงาน
ทั่วไป/ 

สำนักปลัด 

 
 

 
 
 



หนา้ 34 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๖. กิจกรรมด้านการเงิน 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้งานด้านการเงิน งานธุรการ การ
ประสานงาน งานการเงิน การเบิกจ่าย 
การตรวจสอบการเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การยืมเงิน การจัดทำบัญชี ตรวจสอบฎีกา 
เพื ่อให้เกิดความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบและข้อกฎหมาย  
 

1. บุคลากรที่ดำเนินงาน
มีไม่เพียงพอทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้า 
๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
งานยังขาดความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ 
๒. ตรวจสอบการบันทึก
บัญช ี
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงิน รับเงิน 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
ประจำวัน 
๕. ผู้มีอำนาจลงนามเช็ค
อย่างน้อยสองคน 
 

๑. มีการจัดทำทะเบียนคุม
ใบเสร็จ 
๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม
สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายใน
ราชการ 
๓. มีการจัดทำทะเบียนคุม
การยืมเงินทุกครั้ง 
๔. มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
รับเงิน 
๕. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
การรับจ่ายเงินประจำวัน 
๖. มีคำสั่งมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1. บุคลากรที่
ดำเนินงานมีไม่
เพียงพอทำให้การ
ดำเนิน 
งานล่าช้า 
๒. เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานยังขาด
ความละเอียด
รอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

๑. จัดหาเจ้าหน้าที่
ให้เพียงพอกับการ
ปฏิบัติงาน 
๒. จัดทำทะเบียน
คุมใบเสร็จ 
๓. แต่งตั้ง
คณะกรรมการเก็บ
รักษาเงิน รับเงิน 
๔. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับ
จ่ายเงินประจำวัน 
๕. ผู้มีอำนาจลง
นามเช็คอย่างน้อย
สองคน 
 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กองคลัง 

 

 
   



หนา้ 35 
 

  แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๗. กจิกรรมงานการบญัช ีการจดัทำบญัชี
ทกุประเภท 
วตัถปุระสงค ์  
เพื ่อให้งานการบัญชี การจัดทำบัญชีทุก
ประเภท การตรวจสอบบัญชี งานการเงิน 
และงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้เกิดความ
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
คนเดียวทำให้งานล่าช้า
และเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 
๒. เอกสารไม่ครบถ้วน 
๓. การจัดทำฎีกา
ผิดพลาดด้านตัวเลข 
วันที่  ทำให้การเบิกจ่าย
ไม่ถูกต้อง 
 
 
 

๑. จัดให้มีบุคลากร
รับผิดชอบด้านการจัดทำ
งบประมาณการเงินโดย 
เฉพาะ 
๒. ให้มีการควบคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินอย่าง 
สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 

๑. มีการตรวจสอบการรับ
จ่ายเงิน  มีการบันทึกบัญชี
เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานคนเดียว
ทำให้งานล่าช้า
และเกิด
ข้อผิดพลาดบ่อย 
๒. เอกสารไม่
ครบถ้วน 
๓. การจัดทำฎีกา
ผิดพลาดด้าน
ตัวเลข วันที่  ทำให้
การเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบการ
บันทึกบัญชี 
2. สรรหาบุคลากร
ให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงานเพื่อให้
งานถูกต้อง
ครบถ้วนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 
 
 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



หนา้ 36 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมี
อยู ่

การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๘. กจิกรรมงานการพฒันาและจดัเกบ็
รายได ้
วตัถปุระสงค ์
เพื่อให้งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การ
บริหารทั่วไป การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 
การจัดทำแผนที่ภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได ้  และงานอ ื ่น ๆ ให ้ถ ูกต ้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่มีอยู่  
๒. ทะเบียนรายชื่อผู้เสีย
ภาษียังไม่ตรงกับผู้ถือ
ครองที่ดิน 
๓. บุคลากรขาดความ
ชำนาญ เพราะอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยน พรบ.ตัว
ใหม่ และหนังสือส่ังการ
ใหม่ ๆ 

๑. มีการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินแต่
ขาดการนำมาใช้ 
๒. มีการจัดทำทะเบียนคุม 
๓. มีการประกาศ      
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่
ชำระเงินและผู้เสียภาษีรับรู้
หน้าที่ในการชำระภาษีอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
๔. มีการตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการ
นำส่ง   
 

๑. ทำแผนการปรับปรุง 
เพ่ือให้งานการคลังบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่
ที่จัดเก็บรายได้ 
ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มี
อยู ่
๒. ทะเบียน
รายชื่อผู้เสียภาษี
ยังไม่ตรงกับผู้ถือ
ครองที่ดิน 
๓. บุคลากรขาด
ความชำนาญ 
เพราะอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยน 
พรบ.ตัวใหม่ 
และหนังสือส่ัง
การใหม่ ๆ  
      

๑. ประชาสัมพันธ์
และทำหนังสือแจ้ง
ให้ประชาชนที่ชำระ
ภาษีทราบ 
๒. มีการจัดทำ
ทะเบียนคุม 
๓. สรรหาบุคลากร
ให้เพียงพอต่อ
ปริมาณงานเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ 
๔. ส่งบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม
เกี่ยวกับ พรบ.ตัว
ใหม ่
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กองคลัง 

 

 
    



หนา้ 37 
 

 แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมี
อยู ่

การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๙.กจิกรรมงานทะเบยีนทรพัยส์นิ             
และพสัด ุ
วตัถปุระสงค ์
เพื่อให้งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจา้ง การจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

 

๑. การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. งานกระจุกตัว 

๑. มีการจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน 
๒. เขียนใบเบิกพัสดุก่อนทุก
ครั้ง 
๓. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้
ผู้ยืมลงนาม 
 

๑. มีการจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๒. มีการจัดทำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 

๑. การจัดหา
พัสดุไม่เป็นไป
ตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒. งานกระจุกตัว 

๑. มีการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
๒. เขียนใบเบิกพัสดุ
ก่อนทุกครั้ง 
๓. จัดทำทะเบียนคุม
พัสดุให้ผู้ยืมลงนาม 
๔. ปฏิบัติตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๑ 
 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กองคลัง 

 
 
 
 
 



หนา้ 38 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทยีงัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

1๐. กจิกรรมงานออกแบบและควบคมุ
อาคาร 
วตัถปุระสงค ์
   1. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียนแบบ
แปลน ถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   2. เพื ่อให้การประมาณการราคางาน
ก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบแปลน 
  3. เพ ื ่อให้การยื ่นขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  ผู้ขออนุญาตมีการ
เตรียมเอกสารมารับบริการครบถ้วน   
 

 

1. งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
1.1  การออกแบบ 
และการเขียนแบบ
แปลนงานก่อสร้าง
ล่าช้าและมี
ข้อผิดพลาดบางส่วน 
1.2  การประมาณ
การราคาก่อสร้างไม่
ถูกต้องตามแบบแปลน 
1.๓  การยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร ยื่นเอกสารไม่
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

มีการกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจำปี และการ
มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการปฏิบัติ
หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน 
เหมาะสม และเพียงพอ 
 

การกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บริหารมี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่เพียงพอ งานในส่วน
การออกแบบยังพบ
ข้อผิดพลาด และประมาณ
การราคางานก่อสร้างยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม  
และการยื่นเอกสารขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ 
ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสารมารับบริการ ไม่
ครบถ้วน  

ความเสีย่ง 
1  การออกแบบ และการ
เขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง 
2  การประมาณการราคา
ก่อสร้าง 
๓. การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร  ผูข้ออนุญาตมีการ
เตรียมเอกสารมารับบริการ
ไม่ครบถ้วน 
ผลกระทบ 
๑. อาจทำให้การออกแบบ
ล่าช้าอันเน่ืองจากขั้นตอน
ของการออกแบบที่ตอ้งมีผู้มี
ใบอนุญาตรับรองแบบในบาง
งาน อาจทำให้งานกอ่สร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบ  และอาจ
ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ
แปลนหรืองบประมาณงาน
ก่อสร้าง  รวมถึงสัญญาจา้ง 
หรืออาจมีความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่เกิดขึ้น
ได ้
๒. มีจำนวนเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มีและ
เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ
ในการใช้สารสนเทศมาช่วย
ดำเนินการ  

1. ดำเนินการสรร
หาบุคลากรตาม
กรอบอัตรากำลังให้
ครบถ้วนเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  หรือ
จ้างเหมาบริการใน
งานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมให้เพียงพอ
ตามความเหมาะสม 
2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เข้าร่วมอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบ
ก่อสร้าง  เพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิคการ
ออกแบบเพื่อให้การ
ออกแบบมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และ
ทำให้มีข้อผิดพลาด
น้อยลง  

30 ก.ย.
2565 
กองช่าง 

 

 



หนา้ 39 
 

แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนดเสรจ็/
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

    ๓ .เมื่อมีการยื่นขอขอ
อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
ต่อเติมอาคาร  ผู้ขออนุญาต
ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน               
ทำให้ไม่สามารถขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารฯได้  ผู้ขอ
อนุญาตส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ขั้นตอนการยื่น จึงเตรียม
เอกสารมารับบริการไม่
ครบถ้วน โดยเฉพาะขาด
แผนผังและแบบแปลน  
สาเหต ุ
๑. เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน และ
ภารกิจที่รับผิดชอบ  ความ
เร่งด่วน  การเร่งรัดของงาน
บางโครงการทำให้อาจเกิด
ความผิดพลาด  รวมถึง
ระเบียบ กฎหมายที่มกีาร
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม
ตลอดเวลา 
๒. เจ้าหน้าทีข่าดความ
ชำนาญการเขียนแบบโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ออโต้
แคด มาช่วยในการทำงานให้
รวดเร็วขึ้น    
๓. ผู้ยื่นขออนุญาตกอ่สร้าง
อาคาร ต้องมีช่างในการ
เขียนแบบพรอ้มรับรอง             
ทำให้การยื่นขออนญุาตล่าชา้  
ซ่ึงส่วนใหญ่ยื่นเอกสารไม่
ครบถ้วน 

 ๓. กำชับ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อจะได้
นำมาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๔. กำชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้
ดำเนินการอย่าง
รวดเร็ว และเป็น
ระบบ โดยลำดับ
ความสำคัญของ
โครงการในการ
เขียนแบบ    
 

30 ก.ย.
2565 
กองช่าง 

 



หนา้ 40 
 

แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนดเสรจ็/
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

     ๕. กำชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้มี
การประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้กับผู้มา
รับบริการการย่ืน
ขออนุญาตก่อสร้าง           
อาคารฯ  ทุก
ช่องทาง  เช่น 
LINEหมู่บ้าน 
facebook อบต. 
เวปไซค์ อบต. 
จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การ
ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารฯ  
จัดทำแผ่นพับ ฯลฯ 
เป็นต้น 
 

30 ก.ย.
2565 
กองช่าง 
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    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนดเสรจ็/
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

1๑. กจิกรรมงานปอ้งกนัและควบคมุ
โรคตดิตอ่ 
วตัถปุระสงค ์
- มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคให้กับ
ประชาชนและฝึกอบรมให้กับกลุ่มต่างๆ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคตดิต่อ 
- เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพประสิทธิผลในการ
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 

 

๑. ยังมีการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก 
ในพื้นที่ 
 
 

๑. มีการกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจำปี
และมีการมอบหมายงาน
อย่างเป็นทางการ 
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ ประชุม /สัมมนา
กับหน่วยงานต่างๆ 
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมเพียงพอ 
๔. มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ                 
เช่น พ่นหมอกควันกำจัดยุง, 
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  

๑. การควบคุมภายในที่มี
อยู่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ยังคงมีแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงตลอดปี และ
เจ้าหน้าที่ในการควบคุม
โรคยังไม่เพียงพอ   
 
 
 
 

๑. มีการระบาด 
ของโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่  
 
 

๑. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานและมีการ
จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงาน
ที่มีความรู้ความ
ชำนาญ 
๒. กิจกรรมการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับสาเหตุ
และการป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อ  
๓. การออกพ่นหมอก
ควันกำจัดยุง เมื่อ
ได้รับการแจ้งเคส
ไข้เลือดออกจาก
เครือข่าย SRRT 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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 แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

1๒. กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
- มีหน้าที ่เกี ่ยวกับการควบคุมสุขาภิบาล
โภชนาการและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับงาน
ด้านอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

๑. มีร้านค้า/ผู้
ประกอบกิจการต่างๆ 
ที่ยังไม่ดำเนินการ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 

๑. มีการกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจำปี
และมีการมอบหมายงาน
อย่างเป็นทางการ 
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานต่างๆ 
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมเพียงพอ 
๔. มีกิจกรรมการให้ความรู้
ด้านการสขุาภิบาลอาหาร 
 

๑. การกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การมอบหมายงานมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตาม
ผลในระดับหนึ่ง ทำให้
ความเส่ียงลดลง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

๑. บุคลากรในกอง
สาธารณสุขฯ มี
จำนวนไม่เพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน
หลายด้าน    ทำให้
เกิดความล่าช้า 
๒. มีร้านค้า/ผู้
ประกอบกิจการ
ต่างๆ ที่ยังไม่
ดำเนินการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
กิจการ 
 
 
 
 
 
 

๑. ขอเพิ่มจำนวน
บุคลากร  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. กิจกรรมการลง
พื้นที่สำรวจเพื่อ
การควบคุม
สุขาภิบาล
โภชนาการ 
๓. กิจกรรม
เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
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    แบบ ปค.5 
องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 
ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

1๓. กจิกรรมงานรกัษาความสะอาด 
วตัถปุระสงค ์
- มีหน้าที่เกี ่ยวกับการรักษาความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย การเก็บขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนต่างๆ 
- การเผยแพร ่ความร ู ้และก ิจกรรมทาง
วิชาการด้านสาธารณสุข  
-เพื่อให้ชุมชนตำบลนาทอน มีความสะอาด
เรียบร้อยและไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง 
 
 
 
 

 

๑. มีการลักลอบทิ้ง
ขยะมูลฝอยในที่
สาธารณะ 
๒. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธ ี
๓. ประชาชนไม่คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้
มีปริมาณขยะเกิดขึ้น
ในพื้นที่จำนวนมาก  
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการกำจัด 

๑. มีการกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจำปีและมีการ
มอบหมายงานอย่างเป็น
ทางการ 
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมฝึกอบรม/ 
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงาน
ต่างๆ 
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ในการปฏิบตัิงานให้
เหมาะสมเพียงพอ 
๔. มีกิจกรรมการรณรงค์การ
เก็บ/กำจัดขยะมูลฝอย 
๕. การกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
มอบหมายงานมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามผลใน
ระดับหนึ่ง  ทำให้ความเสี่ยง
ลดลง  แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

๑. การควบคุมที่มีอยู่  
การกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งการ
มอบหมายงานมีผลดีต่อ
การควบคุมและติดตามผล
ในระดับหนึ่ง  ทำให้ความ
เส่ียงลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

๑. บุคลากรในกอง
สาธารณสุขฯ มี
จำนวนไม่เพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน
หลายด้าน  ทำให้
เกิดความล่าช้า 
๒. ประชาชนไม่
ตระหนักถึง
ความสำคัญในการ
ทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ  
๓. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะที่ถกู
วิธี 
 
 
 
 

๑. ขอเพิ่มจำนวน
บุคลากร  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้และสร้าง
จิตสำนึกรณรงค์คัด
แยกขยะจากต้น
ทาง มีการเก็บ/
กำจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกหลัก
วิชาการ  
 
 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



หนา้ 44 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑๔. กจิกรรมงานควบคมุดแูลการจดัการ
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
วตัถปุระสงค ์
- หน้าที ่ควบคุมดูแลการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมควบคุมคุณภาพน้ำและควบคุม
มลพิษ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 

๑. มีการลักลอบทิ้ง
ขยะมูลฝอยใน
สาธารณะ 

๑. มีการกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจำปี
และมีการมอบหมายงาน
อย่างเป็นทางการ 
-มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานต่างๆ 
-มีกิจกรรมการรณรงค์การ
ปลูกป่ารักษาส่ิงแวดล้อม 
-กิจกรรมการให้ความรู้ใน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

๑. การกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานรวมทั้ง
การมอบหมายงานมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตาม
ผลในระดับหนึ่ง  ทำให้
ความเส่ียงลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรในกอง
สาธารณสุขฯมี
จำนวนไม่เพียงพอ
กับการปฏิบัติงาน
หลายด้าน  ทำให้
เกิดความล่าช้า 
๒. ประชาชน/ผู้
ประกอบกิจการไม่
เห็นความสำคัญการ
ทิ้งขยะในพื้นที่
สาธารณะ  
 

๑. ขอเพิ่มจำนวน
บุคลากร  เพ่ือการ
ปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
๒. กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้และการ
รณรงค์การเก็บ/
กำจัดขยะมูลฝอย 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หนา้ 45 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑๕. กจิกรรมงานสง่เสรมิสขุภาพชมุชนและ
สาธารณสขุ 
วตัถปุระสงค ์
- มีหน้าที ่เก ี ่ยวกับการเสริมความรู ้และ
เผยแพร่เกี ่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก 
ง า นส า ธ า รณส ุ ข    ม ู ล ฐ านและ ง า น
โภชนาการรวมทั้งงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

 

๑. มีคำขอจากศูนย์
นเรนทรในการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินในนอก
พื้นที่ตำบลนาทอน 

๑. มีการกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานประจำปี
และมีการมอบหมายงาน
อย่างเป็นทางการ 
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม
ฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานต่างๆ 
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมเพียงพอ 
๔. กิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยประชาชน 
 

๑. การกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานรวมทั้ง
การมอบหมายงานมีผลดี
ต่อการควบคุมและติดตาม
ผลในระดับหนึ่ง  ทำให้
ความเส่ียงลดลง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

๑. กฎหมายยังไม่
อำนวยการบริการ
นอกพื้นที่ตำบลที่
รับผิดชอบ  
๒. ประชาชน
บางส่วนยังขาด
ความรู้ในการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดี 
 

๑. ผู้บังคับบัญชามี
การควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานและ
มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมฝึกอบรม/ 
ประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานที่มี
ความรู้ความ
ชำนาญ 
๒. กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยประชาชน
ในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. จัดทำ MOU 
ระหว่างหน่วยงาน
ในการบริการ
ผู้ป่วยฉุกเฉินนอก
พื้นที่ตำบลนาทอน 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

     



หนา้ 46 
 

 แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑๖. กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
1.1.1 ง านธ ุ รการและงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์ 
เพ ื ่อให ้การจ ัดจ ัดท ําฎ ีกาเบ ิกจ ายและ
ด ําเน ินการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ถ ูกต ้องตาม
ระเบียบ 

 
 
 

 
๑๗. กจิกรรมงานบรหิารการศกึษา 
วตัถปุระสงค ์
เพ ื ่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงานในหน ้าท ี ่ ความ
ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ  ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น                               
ด านการเง ิน การบ ัญชี เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

๑. ปัจจัยเสี่ยงของงาน 
ธุรการจัดทําฎีกาเบิก      
จายและดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางไม่มี
บุคลากรในตำแหน่งทำ
ให้การปฏิบัติงานเกิด
ความผิดพลาดใน
ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
งาน ซึ่งมีความสำคัญ
กับการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ด้านจัดทําฎีกาเบิกจายและ
ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง และปรึกษางาน
จัดซื้อจัดจ้างกับกองคลัง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมการจัดทำ
หลักสูตรการดำเนินงานตาม
ระเบียบเบิกจ่ายของ
สถานศึกษา 
๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิด 
ชอบอย่างชัดเจน 

๑. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๒. ประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน 

๑. การตีความ
ระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง และพัสดุ
ภาครัฐ และการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
๑. ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้องกับงาน 
 ซึ่งมีความสำคัญกับ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑. จัดอบรมด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง
และฎีกาการ
เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
๑. จัดส่งพนักงาน
ส่วนตำบลที่มีส่วน
เกี่ยวกับข้อง 
รวมทั้งครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรมใน
หลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายของ
สถานศึกษา 

30 ก.ย.
2565 
กอง

การศึกษาฯ 

 



หนา้ 47 
 

    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๑๘. กิจกรรมงานดานศาสนาและวฒันธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
๑๙. กิจกรรมงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื ่อให้การบริหารงานด้านการเงิน บัญชี 
และพ ัสด ุ  ของ ศพด.  เป ็นไปอย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ขาดเข้าใจระเบียบ
ในการดำเนินงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
และองค์กรภาค
ประชาชน ขาดความ
เข้าใจในระเบียบที่ใช้
ดำเนินงาน 
 
 

๑. การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางของ 
ศพด.มีข้อผิดพลาด
บ่อยครั้งเนื่องจากไม่มี
ความชำนาญ 
 

๑. มีการจัดทําแผนชี้แจง
แนวทางดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ผู้บังคับบัญชากำหนด
แนวทางในการรายงานการ
รับ-จ่ายเงิน และรายงาน
พัสดุเป็นรายเดือน เพ่ือ
ความถูกต้อง 
 

๑. บุคลากรและองค์กร
ภาคประชาชน ขาดความ
เข้าใจในระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

๑. ยังพบข้อผิดพลาดใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับ
บัญชีเนื่องจากขาด
บุคลากรด้านบัญชีในการ
ปฏิบัติงานโดยตรง 
 

๑. องค์กรภาค
ประชนขาดความ
เข้าใจระเบียบในการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 

๑. การเบิกจ่ายของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การบันบันทึกพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้าง
ยังเกิดข้อผิดพราด
บ่อยครั้ง 
 

๑. กอ่นดำเนิน
โครงการชี้แจงทำ
ความเข้าใจกับ
องงค์กรภาค
ประชาชน 
 
 
 
 

๑. จัดอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเงิน 
บัญชี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30 ก.ย.
2565 
กอง

การศกึษา
ฯ 
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    แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

๒๐. กิจกรรมงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม     
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื ่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุผู้
พ ิการและผู ้ป ่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ
รวดเร ็วเป ็นธรรมถ ูกต ้องตามระเบ ียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

การโอนเงินเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   
๑. การโอนเงินเข้า
บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
จากกรมบัญชีกลาง 
ระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม การประมวลผล
ข้อมูลการเตรียมจ่าย
เบ้ียยังชีพ จะเชื่อมโยง
กับระบบงานทะเบียน
กรมการปกครอง ซึ่ง
ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีสิทธิ์
รับเบ้ียยังชีพ บางราย
ญาติไม่ไดไ้ปแจ้งตาย 
จึงทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการโอน
เงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ที่
ขาดคุณสมบัติ   
 

1.การปฏิบัติตามระเบียบ
งาน แนวทางปฏิบัติ หนังสือ
สั่งการและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
2. การกำกับดูแลและ
พยายามชี้แจง ข้อดีข้อเสีย  
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ดำเนินการประชาสัมพันธ์
โดยประสานงานให้กับผู้นำ
ชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ 
3. ประสานกับผู้นำชุมชน  
อพม. สมาชิก อบต. เร่ือง
ข้อมูลของผู้สูงอายุให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. การประสานงานกับผู้ 
ผู้นำในหมู่บ้านในการ
สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุให้
เป็นปัจจุบัน 
2. การตรวจสอบสถานะ
ของผู้รับเบ้ียยังชีพโดย
ประสานความร่วมมือจาก
ทะเบียนราษฎร์และเช็ค
ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเบี้ยยังชีพทุก
เดือนในการ 
ตรวจสอบข้อมูลสถานะ
ผู้เสียชีวิต 

๑. การโอนเงินเบี้ย
ยังชีพจาก
กรมบัญชีกลางเข้า
บัญชีผู้มีสิทธิที่ขาด
คุณสมบัติ   
 

1. การตรวจสอบ
สถานะของผู้รับ
เบ้ียยังชีพโดย
ประสานความ
ร่วมมือจาก
ทะเบียนราษฎร์ 
2. ประสานกำนัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก 
อบต.ให้แจ้ง อบต.
ทันททีี่มีผู้สูงอายุ ผู้
พิการเสียชีวิต 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

ฃ  
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   แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลนาทอน 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิน้สดุวนัที ่30 เดอืนกนัยายน พ.ศ. 256๕ 
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน 

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการดำเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ที่สำคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค์ 
 

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่ีอยู ่ การประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู ่ การปรบัปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

กำหนด
เสร็จ/

หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

2๑. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนากลุ ่มอาชีพให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องงานและ  เป็นไปอย่างมีระ
สิทธิภาพ 

๑. การรวมกลุ่มอาชีพ
ยังไม่ยั่งยืน  เป็นการ
รวมกลุ่มชั่วคราว 

1.ติดตามการรายงานและ
การใช้จ่ายเงินของกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
2. ส่งเสริมการรวม กลุ่ม
และให้การฝึก  อบรมวิธีการ
บริหาร  จัดการกลุ่มให้
เข้มแข็ง 

๑. ติดตามการดำเนินงาน
ในระหว่างปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัดและสม่ำเสมอ
โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น 

๑. บุคลากรยังขาด
ประสบ การณ์ ใน
การปฏิบัติงาน  
๒.  บุคลากรยังไม่
เข้าใจกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน   
๓.  การรวมกลุ่ม
อาชีพยังไม่ยั่งยืน  
เป็นการรวมกลุ่ม
ชั่วคราว 

๑. จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
เพ่ือเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 ๒. จัดหาระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติ งานให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว 
ข้องศึกษา 
๓. ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มและให้
การฝึกอบรมวิธี 
การบริหารจัดการ
กลุ่มให้เข้มแข็ง 
 
 

30 ก.ย.
2565 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 
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แบบ ปค. 6 
 

  รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
 
เรยีน    นายกองค์การบริหารสว่นตำบลนาทอน 
 

 ผู้ตรวจสอบภายในของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.256๕  ด้วยวิธีการสอบถาม      
ตามหลักเกณฑ์  กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายใน  สำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ 
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านการหน่วยงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ   
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู ้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การ 
บร ิหารส ่วนตำบลนาทอน  ม ีความเพ ียงพอปฏิบ ัต ิตามอย่างต ่อเน ื ่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ.2561  

 อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในหรือการ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปได้ดังนี้ 

           ๑.๑ กิจกรรมงานด้านการบริหารงานบุคคล 
           ความเสี่ยง 
           1. มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมากอยู่เสมอทำให้เกิด

ความไม่ชัดเจนซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานต่อไป 
            การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน   
                     1. ศึกษาจากคู่มือการทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
                     2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
   1.2 กจิกรรมงานยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
   ความเสีย่ง 
                     1. ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคญัของการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนมากเท่าที่ควร  
                     2. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนกำหนดระยะยาว จึงไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
                     3. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินมีจำนวนมากและงบประมาณมีจำนวนจำกดั 
   การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                     ๑. การชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนผู้นำชุมชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการจัดทำ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

/2. ดำเนินการแก้ไข... 
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                   แบบ ปค. 6 (ตอ่) 
 
     2. ดำเนินการแก้ไข หรือเพิ ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามความต้องการของ
ประชาชน 
                    ๓. การปฏิบัติตาม ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด 
   1.3 กจิกรรมงานนติกิาร 
   ความเสีย่ง 
        1. สภาพเศรษฐกิจ การเมือง และระเบียบ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
                     2. ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (นิติกร) 
   การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
  1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
   1.4 กจิกรรมงานดา้นปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 
   ความเสีย่ง 
   1. สภาพแวดล้อมที่มีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมได้ 
                     2. วัสดุอุปกรณ์ยังไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย 
                     3. ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
                     4. ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดสา
ธารณภัย 
   การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
  1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ในการปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ
ต่างๆ 
                      2. ติดตามข่าวสารสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและแจ้งเตือนประชาชนให้
รับทราบอย่างต่อเน่ือง 
                      ๓. ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเน่ือง 
  1.5 กิจกรรมงานด้านสารบรรณการบันทึกข้อมูลในระบบ 
   ความเสีย่ง  
  1. การรับ - ส่ง หนังสือเกิดความล้าช้าการรายงานหนังสือไม่ทันตามกำหนดเวลา  
                     2. พื้นที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อการใช้งานและมีหนังสือสูญหาย  
   การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน  
  1. ดำเนินการคัดแยกหนังสือและนำเสนอหนังสือตามลำดับความเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                     2. ดำเนินการจัดเก็บเอกสารอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบงาน
สารบรรณ  
  1.6 กิจกรรมด้านการเงิน 
   ความเสีย่ง 
  1. บุคลากรที่ดำเนินงานมีไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
                     ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
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การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพยีงพอกับการปฏิบัติงาน 
                     ๒. จดัทำทะเบียนคุมใบเสร็จ 
                     ๓. แตง่ตั้งคณะกรรมการเก็บรกัษาเงินการรับเงิน 
                     ๔. แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจา่ยเงินประจำวัน 
                     ๕. ผู้มอีำนาจลงนามเช็คอยา่งน้อยสองคน 
            1.7 กิจกรรมงานการบัญชี การจัดทำบัญชี 
   ความเสี่ยง 
  1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคนเดียวทำให้งานลา่ช้าและเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 
                     ๒. เอกสารไม่ครบถ้วน 
                     ๓. การจัดทำฎกีาผดิพลาดดา้นตัวเลข วันที่  ทำให้การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
   การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
                     2. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อปริมาณงานเพื ่อให้งานถูกต้องครบถ้วนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

1.8 กิจกรรมงานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   ความเสี่ยง 
   ๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มอียู่  
                     ๒. ทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษียังไม่ตรงกับผู้ถือครองทีด่ิน 
                     ๓. บุคลากรขาดความชำนาญเพราะอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน พรบ.ตัวใหม่ และหนังสือสั่ง
การใหม่ ๆ 
   การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์และทำหนังสือแจ้งให้ประชาชนที่ชำระภาษทีราบ 
                     ๒. มีการจดัทำทะเบียนคุม 
                     ๓. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอตอ่ปริมาณงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
                     ๔. ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พรบ.ตวัใหม่ 
  1.9 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   ความเสีย่ง 
  ๑. การจดัหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจดัซื้อจัดจ้าง 
                     ๒. งานกระจุกตัว 
  การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
           ๑. มีการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน 

๒. เขียนใบเบิกพัสดุก่อนทุกครั้ง 
๓. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้ผู้ยืมลงนาม 
๔. ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ 
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1.10 กจิกรรมงานออกแบบและควบคมุอาคาร 
   ความเสีย่ง 

1 . งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
1.1  การออกแบบและการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้างลา่ช้าและมีข้อผดิพลาดบางส่วน 
1.2  การประมาณการราคาก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลน 
1.๓  การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ต่อเตมิอาคาร ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน 

  การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
1. ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ

ก่อสร้างเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคการออกแบบเพื่อให้การออกแบบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นและทำให้มีข้อผิดพลาด
น้อยลง 

๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

๔. กำชับเจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับ
ความสำคัญของโครงการในการเขียนแบบ   
   ๕. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้มารับบริการการยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  ทุกช่องทาง  เช่น LINEหมู่บ้าน facebook อบต. เวปไซด์ อบต. จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  จัดทำแผ่นพับ ฯลฯ เป็นต้น 

1.11 กจิกรรมงานปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ 
   ความเสีย่ง 
  ๑. ยังมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที ่

การควบคมุภายในหรอืการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
           ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมฝึกอบรม/ ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ 
                     ๒. กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ  
                     ๓. การออกพ่นหมอกควันกำจัดยุง เมื่อได้รับการแจ้งเคสไข้เลือดออกจากเครือข่าย SRRT 

1.12 กจิกรรมงานสขุาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
   ความเสีย่ง 
  ๑. มีร้านค้า/ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ที่ยังไม่ดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจเพื่อการควบคุมสุขาภิบาลโภชนาการ 
๓. กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน 
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1.13 กจิกรรมงานรกัษาความสะอาด 
   ความเสีย่ง 
  ๑. มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
          ๓. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนมากส่งผลให้มี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัด 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     ๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง  มีการเก็บ/
กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ  
  1.14 กิจกรรมงานควบคุมดูแลการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   ความเสี่ยง 
  ๑. มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในสาธารณะ 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           ๑. ขอเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                     ๒. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และการรณรงค์การเก็บ/กำจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1๕ กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสาธารณสุข 
   ความเสี่ยง 
  ๑. มีคำขอจากศูนย์นเรนทรในการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินในนอกพื้นที่ตำบลนาทอน 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและมีการจดัส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
ร่วมฝึกอบรม/ประชุม/ สมัมนากับหน่วยงานที่มีความรู้ความชำนาญ 
                      ๒. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 
                      ๓. จดัทำ MOU ระหว่างหน่วยงานในการบรกิารผู้ป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่ตำบลนาทอน 

1.1๖ กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
   ความเสี่ยง 
  ๑. ปัจจัยเสี่ยงของงานธุรการจัดทําฎีกาเบิกจายและดําเนินการจัดซื้อจัดจางไม่มีบุคลากรใน
ตำแหน่งทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           ๑. จัดอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและฎีกาการเบิกจ่าย 
                    1.1๗ กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
            ความเสี่ยง 
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   ๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานซ่ึงมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบลที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายของสถานศึกษา 
                     1.1๘ กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
   ความเสี่ยง 
  ๑. ขาดเข้าใจระเบียบในการดำเนินงานศาสนาและวัฒนธรรมและองค์กรภาคประชาชนขาด
ความเข้าใจในระเบียบที่ใช้ดำเนินงาน 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                      ๑. ก่อนดำเนินโครงการชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรภาคประชาชน 
           1.1๙  กิจกรรมงานพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  ความเสี่ยง 
  ๑. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ ศพด.มีข้อผิดพลาดบ่อยครั้งเน่ืองจากไม่มีความชำนาญ 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                     ๑. จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน บัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
                     1.๒๐ กิจกรรมงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม     
   ความเสี่ยง 
  การโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   
                     ๑. การโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากกรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม การประมวลผลข้อมูลการเตรียมจ่ายเบี้ยยังชีพ จะเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียน
กรมการปกครอง ซึ่งผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ บางรายญาติไม่ได้ไปแจ้งตาย จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ที่ขาดคุณสมบัติ   
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          1. การตรวจสอบสถานะของผู้รับเบ้ียยังชีพโดยประสานความร่วมมือจากทะเบียนราษฎร์ 
                     2. ประสานกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ให้แจ้ง อบต.ทันทีที่มีผู้สูงอายุ ผู้พิการเสียชีวิต 
                     1.๒๑ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ   
   ความเสี่ยง 
  ๑. การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่ยั่งยืนเป็นการรวมกลุ่มชั่วคราว 
  การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
            ๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพือ่เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                     ๒. จดัหาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา 
                     ๓. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและให้การฝึกอบรมวิธกีารบริหารจดัการกลุ่มให้เข้มแข็ง 
                            1.๒๒  เงนิอดุหนนุโครงการเศรษฐกจิชมุชน 
 

/ความเสี่ยง... 



หนา้ 57 
 

           
 


