
    แบบ  ปค.  ๑ 

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอ าเภอบ้านเขว้า 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ 

เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ

ด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  

และโปร่งใสรวมทัง้ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  เห็นว่า  การควบคุมภายในของ

หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ภายใต้การก ากับดูแลของ

นายอ าเภอบ้านเขว้า 

                                                                                                                   
จ่าเอก 

                                               ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม )   
                                       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
 
  อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 

๑.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   

๑.๑  กิจกรรมด้านสาธารณสุข   เกิดข้ึนจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้   ความ 
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยตรง  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้  

๑.๒  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  เนื่องจาก 
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการพัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้น  เช่น  โรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลาย
เป็นพาหะน าโรค   จนมาถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้า และ โรคไวรัสโคโรนา(c๐vid-19)  จึงท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพื้นที ่
 

/๑.๓  กิจกรรม… 



-๒- 
๑.๓  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจากไม่มี 

บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 
๑.๔  งานจัดเก็บรายได้  เนื่องจากไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการค านวณภาษีและเป็น 

ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได ้
  ๑.๕ กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจายและด าเนินการจัดซื้อจัดจาง  กองการศึกษาฯ  

 ๑.๖ กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา  
 ๑.๗ กิจกรรมงานดานศาสนาและ วัฒนธรรมทองถิ่น  
 ๑.๘ กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

  ๑.๙  กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  เนื่องจาก  ปัญหาด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้มีสิทธิ 

และไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๑.๑๐  กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง  เนื่องจาก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่ 

เพียงพอกับปริมาณงานและขาดแคลนเครื่องมือด้านช่างรวมทั้งยานพาหนะส าหรับออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ภายในพ้ืนที ่

๑.๑๑  กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจาก  ความเสียหาย 
ของไฟสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๒.๑  กิจกรรมด้านสาธารณสุข    

   (๑) ประชุมชี้แจงข้าราชการ พนักงานให้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 

และให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง  

(๒) รายงานผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และให้มีการรายงานผล 

การด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับชั้น  

(๓)  ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านสาธารณสุข  

      (๔)  สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าท่ี 
๒.๒  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

(๑)  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่ม 

เสียงอย่างต่อเนื่อง 

(๒)  หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือแก่ประชาชนในชุมชน 

(๓)  ประสานความร่วมมือกับ ผู้น าชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น 

 



-๓- 

๒.๓  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

(๑)  มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งหรือรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

(๒)  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จังหวัดหรือ สพบ.จัดฝึกอบรม 

๒.๔  งานจัดเก็บรายได้   

(๑)  ควรน าระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีมาใช้ในการค านวณและเป็นข้อมูลในการ 

จัดเก็บภาษีรายปี 

๒.๕ กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

    (๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการส่งเสริมให้บุคลากร ที่ได้รับแต่งตั้งเกี่ยวกับ

การเงินของ ศพด. เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒.๖  กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา  

(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการส่งบุคลากรในสังกัด และครูผู้สอน เข้ารับ 

การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  เช่น การจัดท าแผนต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และการจัดท าบัญชี ฯลฯ 

๒.๗  กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยการบรรจุโครงการไว้ในแผนฯ ทุกโครงการ แล 
ตั้งงบประมาณไว้ในการด าเดินงานให้เพียงพอ  

๒.๘  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

(๑) การปรับปรุงการควบคุมภายใน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาโดยการ 

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 

   (๒) การปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยการบรรจุโครงการลงในแผนและตั้ ง
งบประมาณในการด าเดินงาน ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

๒.๙  กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ   

(๑)  ตรวจสอบการรับเงินสด และโอนผ่านธนาคารว่าตรงตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม่ตรงให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

(๒)  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่มาแสดงตนของรับเงินในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง  

ครบถ้วน 

 

 



-๔- 

 

๒.๑๐  กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง  

    (๑)  สรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนต าบลอย่าง

ต่อเนื่อง 

(๒)  จัดท าแผนด าเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
(๓)  จัดหายานพาหนะส าหรับกองช่าง/เครื่องมือช่าง 

๒.๑๑  กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
(๑)  มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจไฟทางสาธารณะในชุมชนและรายงานผู้บังคับบญัชาเพื่อ 

ด าเนินการซ่อมแซม 
 

*********************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปค.๔ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ )  

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ )  

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
๑.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยต าแหน่ง  และเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และทักษะใน การ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง   
๑.๒ กิจกรรมการการจัดท าประชาคม   เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลักคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่า ยังมีน้อย 
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซ่ึงท าให้มี
โอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย  
๑.๓  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จากสภาวการณ์ปัจจุบัน  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ยังมีความ
น่าเป็นห่วง  ประเมินจากอัตราการจับกุมและด าเนินคดีของ
เจ้าหน้าที่รัฐ  พบว่าประชาชนในพื้นท่ีต าบลชีบน  ยังคงมี
การซื้อขาย  และเสพยาเสพติดอยู่ในบางกลุ่ม  อาทิ  ช่วง
วัยรุ่นและวัยท างาน  รวมไปถึงเป็นเส้นทางในการส่งต่อยา
เสพติดระหว่างพ้ืนที่ 
๑.๔  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการ 
พัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ข้ึน เช่น  การแพร่เชื้อ
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด -๑๙)  และ โรค

ผลการประเมิน  
ส านักงานปลัดฯ  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค าสั่ง 
แบ่งงานของส านักงานปลัด ที ่ ๒๔๖ /  ๒๕๖๔   ลง
วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส านักปลัด ได้แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในส านักปลัด ออกเป็น ๙  งาน คือ  
๑. งานบริหารทั่วไป  
๒. งานนโยบายและแผน  
๓. งานการเจ้าหน้าที่  
๔. งานกฎหมายและคดี  
๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๖. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์  
๗. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๘.  งานควบคุมโรค 
๙.  งานกิจการสภา 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า
กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความ



ไข้เลือดออกซ่ึงมียุงลายเป็นพาหะ น าโรค ประกอบกับใน
พ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมี
สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นแออัด มี
แหล่งน้ าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งท าให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคได้ จึงท าให้เกิดความเสี่ยง 
ต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพ้ืนที่ 

เสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้  
๑. กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข 
๒.  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ )  

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ )  

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่อาจไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและถูกหลักสุขาภิบาล  ใน
การจัดการปัญหาการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ได้ 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมีน้อย 
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งท าให้มี
โอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย  

๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ความ
เสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้น าชุมชน ภาค
ประชาชนที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การ
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในแต่ละหมู่บ้าน การขาดงบประมาณที่
เพียงพอกับการจัดการด้านยาเสพติด 
๒.๔   กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
มีแนวโน้มที่โรคติดต่อจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เนื่องจากเกิดโรคอุบัติใหม่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ทั้งการ
พัฒนาสายพันธุ์ของเชื้อโรคเอง สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ท าให้ประชาชนมีความเข้าใจในการป้องกันและรักษาของ

 
 
 
 
 
 
 



ประชาชนต่อโรคอุบัติใหม่ค่อนข้างน้อย 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ ) 

๓. กิจกรรมการควบคุม  
๓.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
มีการออกค าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน  ส่งเจ้าหน้าเข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน /จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการมาก
ขึ้น  
๓.๒ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง
น้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไร
บ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
๓.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมกจิกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรม
ค่ายอาสาบ าบัดยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 
๓.๔  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
๑) ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้รู้จักวิธีป้องกันโรคหรือจัด
กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับ
แหล่งก าเนิดโรค วิธีการป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษา
อย่างถูกวิธี 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร  
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจในนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค และไลน์ ช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  
๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อ
น ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
๕.การติดตามประเมินผล  
- ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดยหัวหน้า
ส านักปลัดและผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
แต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับขั้น และเสนอท่ีประชุม  
- ติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้คณะท างานท าการ
ติดตามประเมินผลของส านักปลัดอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงาน

 
ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ อบต. ชีบน 
มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าชีบน ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่ง
ก าหนดในเอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลั ก เกณฑ์ปฏิบั ติ ก ารควบคุมภาย ในส าหรั บ

๒)  เฝ้าระวังและติดตามโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
๓)  จัดเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามแผนการป้องกันโรค 
เช่น โรคไข้เลือกออก ไวรัสซิก้า ก็น าผู้น าชาวบ้านท ากิจกรรม 
คว่ าภาชนะท่ีเป็นแหล่งก าเนิดโรค แจกทรายก าจัดยุง และ 
ด าเนินการพ่นหมอกควันในแหล่งชุมชน  
๔)   ประสานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการควบคุมหรือ 
ถ่ายทอดความรู้เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ และโรค 
อุบัติใหม่ การให้ข้อมูลและรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ผลการด าเนินการต่อหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือจะได้น าไป
รายงานผลการด าเนินงานผลความคืบหน้า การจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของส านักปลัด เสนอต่อปลัด อบต. เพ่ือเสนอ
ให้ผู้บริหารทราบและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการจัด วางระบบควบคุมภายในของส านัก
ปลัดปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 
 

หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๖๑   ข้อ ๖ ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑.  ไม่มีบุคลากรระดับผู้อ านวยการกองปฏิบัติงานโดยตรงใน
การตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย 
๒. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  เช่น  ลายเซ็นไม่ครบถ้วน 

- กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม 
ภายในที่ตามค าสั่งแบ่งงานฯ กองคลัง ที่   ๒๔๓ / 
๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ใน
ภารกิจ  ๕  งาน คือ 
๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง 
๒.  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย(ไม่
สามารถหาผู้รับจ้างด าเนินโครงการได้ภายในเวลาที่ก าหนด) 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
     ๑.การน าแผนที่ภาษีมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษี   ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษี  ใน
การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้  และข้อมูลไม่มีการอัพเดตเป็น
ปัจจุบัน 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน 
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 

๕. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม- 
งบประมาณโดยวิเคราะห์ ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
พบว่า  เบิกจ่ายเงิน, การจัดเก็บรายได้   ยังพบความ
เสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 



๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ระดับผู้อ านวยการกอง
ไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง  อาจเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการได้ 
๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 
๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ เช่น  ประเภท
ค่าใช้สอย  มีการเบิกจ่ายเกินงบที่ตั้งไว้หลายรายการ 
 
 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับต่ า 
ซึ่งจากการประเมินพบว่า  หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
อาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรได้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ 
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ 
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ 
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจาก  ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษียังมีความล้า
หลัง  ข้อมูลไม่มีการอัพเดตเป็นปัจจุบัน 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่



รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๔.  มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มต ิ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน 
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
๔.๔ จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน 
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน 
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ความ
เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน   มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจ 
สอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๕. การติดตามประเมินผล 
- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน 
เพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ 
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละ 

จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน 
กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาสภาพแวดล้อม 
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง 
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 



กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
กองช่างมีค าสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองช่าง 
ชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุม โดยมีปัญหาด้านประสิทธิภาพบุคลากร
เนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
การควบคุมงานก่อสร้าง ท าให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุม
งาน ซึ่งอาจท าให้งานอาจเกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนด 
๒.  ปัญหาด้านเครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง  การตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้าง  รวมถึงยานพาหนะในการออกพ้ืนที่เพ่ือควบคุม
งานก่อสร้าง  ณ  สถานที่ก่อสร้างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ยานพาพาหนะของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  
ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการควบคุมงานก่อสร้างของช่างผู้
ควบคุมงาน  ประกอบกับพ้ืนที่ภายในเขตต าบลมีความกว้าง  
ระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีระยะ
ทางไกลอาจส่งผลเสียหายกับทางราชการได้ 
(2) กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ท าให้ชุมชนเกิดความ
หนาแน่น ประชาชนจึงมีความต้องการด้านบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และระบบ
ไฟทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดให้มี
ในชุมชนต่าง ๆ เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟทางสาธารณะที่จัดให้มีใน
ชุมชนต่าง ๆมักมีปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความเสียหายนอกจากการช ารุดตาม 

   กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของ
กองช่าง  ที่ ๒๔๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที ่  ๑๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พบว่า 
๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงาน
ก่อสร้าง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
ท าให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจท าให้
งานเกิดความล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒) กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน เกิดจากความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของ
ไฟทางสาธารณะ ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชน
ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
     ทั้งนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ต้อง
มีการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๓)  ยานพาหนะในการเดินทางภายในพ้ืนที่เพ่ือ
ควบคุมงานก่อสร้าง  และเครื่องมือในการจัดเก็บ
ตัวอย่างวัสดุด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  ส่งผล
ให้ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถออกตรวจตราควบคุม
งานก่อสร้างได้เท่าที่ควร  ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้อง
ปรับปรุงต่อไป 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 



สภาพแล้ว ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความร่วมมือของชุมชน
ในการร่วมกันสอดส่องดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลท าให้วัสดุ
อุปกรณ์ไฟทางสาธารณะเสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขัดข้องและ
ต้องท าการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
 
 
๒ การประเมินความเสี่ยง 
(๑) กองช่าง มีก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับ 
ปริมาณงาน อาจท าให้งานเกิดความล่าช้าหรือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแบบหรือแผนงานที่ก าหนด 
(2) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่อง 
ช่วยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบ
ท าให้ไฟทางสาธารณะช ารุดเสียหายและต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
 
๓ กิจกรรมควบคุม 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่าง เพ่ือให้มี 
ก าลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการควบคุม
งานก่อสร้าง หรืองานอ่ืนในกองช่าง 
- วางแผนการส ารวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะรวมถึง 
ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ชาวบ้านให้คอยสอดส่อง
ดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหากช ารุดเสียหายให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินการซ่อมแซม โดยให้ผู้น าชุมชนมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในชุมชนของตน และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่าย
บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพ่ือให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การประสานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้น า
ชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการสอดส่อง
ดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๕. การติดตามประเมินผล 
- งานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
หากพบความ เสี่ ย งหรื อปัญหา อุปสรรค ให้ ร าย ง าน
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
- การส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ติดต่อ
ประสานงานกับผู้น า ชุมชนและรายงานผลการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
 

 

 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือตอการควบคุมภายใน ผู
บริหารใหความส าคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและ
ความ ซื่อสัตย รูปแบบการท างานของผูบริหารเหมาะสมต
อการ พัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไวซึ่งการควบคุม
ภายในที่มี ประสิทธิผล โครงสรางองคกรการมอบอ านาจหน
าที่และความ รับผิดชอบใหแกบุคลากรในแตละต าแหนงอย
างเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติโดยก าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติ
ไวชัดเจนมีนโยบายและ ระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีการ
แบงค าสั่งในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกองการศึกษา 
สรางจิตสานึกในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
หนาที่ในนโยบายกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตางๆ กิจกรรม
การจัดท าฎีกาเบิกจายและด าเนินการจัดซื้อจัดจางวิเคราะห
จาก    “สภาพแวดลอมภายใน” พบวาการ ปฏิบัติงาน ของ

 
 
๔.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการประเมิน 

ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า ตามค่ าสั่งแบ่งงานของกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ที่  ๒๔๕   / 
๒๕๖๔  ลงวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
 

   ผลการประเมิน พบวา กองการศึกษา มีภารกิจ 
ตามโครงสราง จากการวิเคราะหประเมินผลตาม 
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม 



เจาหนาที่ในแตละฝายจะมีลักษณะการท างาน เปนทีมงาน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานในสายงานการศึกษายัง มีความใหม 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติหลาย ๆ อยาง ไมชัดเจนจ า
เปนตองศึกษาหรือเขารับการอบรมใหมาก เพ่ือน าไปปรับใช 
ในหนวยงานไดอยางถูกตองเหมาะสมเปนไป ตามระเบียบ 
กฎหมายก าหนด กิจกรรมการบริหารการศึกษา จากการวิ
เคราะหบุคลากรไมมี ความรูในการการปฏิบัติงานดาน
การเงินการบัญชีและการพัสดุ ศพด.อยางเพียงพอ วัตถุประ
สงค เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎระเบียบข
อบังคับ และลดขอผิดพลาด กิจกรรมงานดานศาสนาและ
วัฒนธรรม เพ่ือใหการใชจายเงิน งบประมาณดานการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่นเปนไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ
และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ กิจกรรมการพัฒนาศูนย
เด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให พนักงานปฏิบัติหนาที่ดาน
การสอนใหมีความรูความเขาใจที่ เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินพบวา กองการศึกษา มีภารกิจตามโครงสราง 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ 
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พบวา งานฝายพัสดุและทรัพยสิน งานฝายธุรการ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว พบจุด 
ออนที่เปนความเสี่ยง ที่ตองการจัดการ บริหารความ
เสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุง ระบบควบคุม
ภายใน ภารกิจมี ๔ กิจกรรม คือ  
๑. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจายและ 
ด าเนินการ จัดซื้อจัดจาง  
๒. กิจกรรม ดานการบริหารการศึกษา  
๓.  กิจกรรมงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 
ทองถิ่น  
๔. กิจกรรม การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
    ขอสรุป  
     จุดออนและความเสี่ยง ภารกิจทั้ง ๔ กิจกรรมดัง
กลาวขางตน ในการด าเนินการติดตาม ประเมินผล
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา งานฝายพัสดุและทรัพยสิน งาน
ฝ่ายธุรการมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว พบ
จุดออนที่เปนความเสี่ยง ที่ตองการจัดการ บริหารความเสี่ยง
หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในภารกิจมี 
๔ กิจกรรม คือ  
๑. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจายและด าเนินการ จัดซื้อ 
จัดจาง 
๒. กิจกรรม ดานการบริหารการศึกษา 
๓. กิจกรรมงานดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรม การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  
   ขอสรุป จุดออนและความเสี่ยง ภารกิจทั้ง ๔ กิจกรรมดัง
กลาวขางตน ในการด าเนินการติดตาม ประเมินผลบรรลุตาม
วัตถุประสงคของการควบคุม องคประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุประสงคระดับองคกรที่ชัดเจน และ 
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการที่จะท างาน
ให ส าเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไวอยาง
เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่
อาจมี ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหนวย
งานมีการ วิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิด
จากการ เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ 
เปนตน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
หนวยงานไดด าเนินการการตามงบประมาณที่ ได รับการ 
จัดสรรตามแผนและข อบัญญัติที่ตั้ งไว ในป งบประมาณ 
๒๕๖๓ เสร็จเรียบรอยตามระยะเวลาที่ ก าหนด มอบหมาย
หนาที่ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนดานการศึกษา และจัดท า ขอมูลใหเป
นรูปธรรมสามารถ ประเมินผลได ประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของไดแก ส านักปลัด กองคลัง เพ่ือน ามาพิจารณาการ  

 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ 
ก าหนด ผลการประเมินพบจุดออน คือ 
 - เจาหนาที่ยังไมมีความช านาญดานการเงิน การ
บัญชี และงานพัสดุอยางเพียงพอ  
- บุคลากรไมมีทักษะและประสบการณในการ 
ปฏิบัติงานทางดานเอกสารท าใหเกิดขอผิดพลาด 
และ ลาชา  
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจางไมสามารถจัดท าไดโดย 
ศพด. เอง ตองอาศัยทาง อบต.จัดหาใหท าใหไมตรง 
ตามความตองการอยางแทจริง 
จากการควบคุมของกองการศึกษาฯ        
ด าเนินการเพ่ือ ลดความเสี่ยงดังนี้  
-จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมดานการเงินการ 
บัญชีและดานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน  
- มีการทบทวนและก าหนดมาตรการงบประมาณใน 
การจัดงานโครงการที่ใชจาย งบประมาณท่ี
ตอบสนอง ความตองการและแกไขปญหาอยาง  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

พัฒนากอง การศึกษา ทั้งงานดานแผนฯ และงบประมาณที่ต
องใชในแตละป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
๑. ท าหนังสือเชิญผูปกครองมาประชุมเกี่ยวกับการ จัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

จริงจัง  
-มีการจัดท าแผนชี้แจงแนวทางด าเนินงาน 
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มี 
ระบบสารสนเทศที่สามารถใชงานไดครอบคลุม 
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน 



๒. จัดท าแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอนและกิจกรรมโครงการตางๆของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
๓. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ด าเนินการศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กในดานตาง ๆ 
๔. น าระบบ Internet มาใชในการบริหารและการ ปฏิบัติ 
ราชการ ติดตามขอมูลขาวสารการปฏิบัติงานจาก Website 
กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่นอยูเสมอ 
๕. การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสารที่ ใชใน
การติดตอประสานงาน เชน โทรสอบถามขอมูล ราชการไป
ยัง อ าเภอ จังหวัดหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ การสงเอก
สารทาง โทรสาร ใหกับหนวยงานอื่น ๆ กรณี จ าเปนเรงดวน
หรือให หนวยงานที่ติดตอสงขอมูล/งาน ทาง โทรสาร 
๕. การติดตามประเมินผล  
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม
การ ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนส
วนหนึ่ง ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร 
ผูควบคุม งานและผูมีหนาที่เกี่ยวของสอบทานความ
เหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบขอบังคับงานดาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ไมใหเกิดขอบกพรองในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที ่

รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และ สะดวก รวมทั้งการจัดท าสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบ ตางๆเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร
มีการเขา รวมกิจกรรมในการจัดโครงการตางๆของ
แตละชุมชน และการประสานความรวมมือของแต
ละฝาย 
 

 
 
 
 
 

 
ระบบการติดตามประเมินผล 
    มีความเหมาะสม โดย ผูบริหารมีการติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในทุกสิ้นป โดยน า
ผลการประเมินจัดท า รายงานพรอมขอเสนอแนะผู
บริหารเพ่ือสั่งการแกไข และก าหนดไวในแผน
ปฏิบัติงานประจ าปตอไป ติดตามดูแลและสราง
จิตส านึกในการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจนและศึกษา 
กฎหมายระเบียบและขอบังคับใหชัดเจน 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(๑.๑) กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
เป็นการด าเนินการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ให้แก่  
ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มี
สิทธิในเขตรับผิดชอบ อบต.ชีบน ซึ่งในต าบลชีบน  มีผู้มีสิทธิ์
ประมาณ   ๑,๕๐๐  ราย 
 

ผลการประเมิน 
กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค่ าสั่งแบ่ง 
งานของกองสวัสดิการสังคม ที ่ ๒๔๙   / ๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 



๒. การประเมินความเสี่ยง 
(๒.๑) กิจกรรมการการด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายนอก   คือในกรณีมีผู้สูงอายุและ
คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน
และย้ายออกหรือย้ายเข้า รวมทั้งเสียชีวิต  โดยไม่แจ้งหรือ
แจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพ และยากต่อการเรียกเงินคืน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๓.๑) กิจกรรมการการด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
๑. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับ
บัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้น
ปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย 
๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดให้
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
๓. ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ
เป็นระยะๆ 
๔. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพและให้ความรู้ส าหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วย
เอดส์รวมถึงประชาชนทั่วไป เพ่ือให้มาความรู้ในเรื่องสิทธิต่าง
ของตนเอง 
 
 

พ.ศ.๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. กิจกรรมการการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  แต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุม  ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจาก
ปัจจัยภายนอก  ซึ่งไม่อาจควบคุมได้อย่างเช่น  กรณี  
การย้ายถิ่นที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  ซึ่ง
จะต้องด าเนินการอย่างระมัดระวังและต้องน าไป
ปรับปรุงต่อไป 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔.๑) กิจกรรมการการด าเนนิการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนให้
ทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
เพ่ือยังชีพและประชาชนทั่วไป 

 



-แจ้งเวียนเป็นรายบุคคล ในกรณีอยู่ไปอาศัยกับญาติที่พ้ืนที่
หรือโทรศัพท์ประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย 
ผลการประเมิน 
กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค่ าสั่งแบ่ง 
งานของกองสวัสดิการสังคม ที ่๒๔๙/๒๕๖๔  ลงวันที ่
๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม 
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.
๒๕๖๑  

 
๕. การติดตามและประเมินผล 
มีการรายงานข้อมูล  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ป่วยเอดส์  และมีการสรุปยอดผู้มีสิทธิ์และจ านวนเงิน
งบประมาณที่จะจ่ายในแต่ละเดือน ให้กับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบ  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
สรุปผลการประเมินโดยรวม  

จากการประเมินโดยภาพรวมของส านักปลัด พบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือ 
การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

๑.๑  กิจกรรมด้านสาธารณสุข   เกิดข้ึนจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้   ความ 
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขโดยตรง  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้  
  ๑.๒  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน มีการพัฒนาเชื้อโรคหรือเกิดโรคอุบัติใหม่ข้ึน  เช่น  โรคไข้เลือดออกซ่ึงมียุงลาย
เป็นพาหะน าโรค   จนมาถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสซิก้าและโรคไวรัสโควิด -19   ประกอบกับในพ้ืนที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดดังกล่าว   ซึ่งมีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งชุมชนที่มีป่าหญ้ารกร้าง   มีแหล่งน้ าซึ่งเป็น
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   ซึ่งท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ จึงท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่ของประชาชนในพ้ืนที่ 

๑.๓  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เนื่องจากไม่มี 



บุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 
  ๑.๔  งานจัดเก็บรายได้  เนื่องจากไม่มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการค านวณภาษีและเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได ้

  ๑.๕ กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจายและด าเนินการจัดซื้อจัดจาง  กองการศึกษาฯ  

 ๑.๖ กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา  
 ๑.๗ กิจกรรมงานดานศาสนาและ วัฒนธรรมทองถิ่น  
 ๑.๘ กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก  

  ๑.๙  กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  เนื่องจาก  ปัญหาด้านการย้ายถิ่นฐานของผู้มีสิทธิ

และไม่มกีารแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑๐  กิจกรรมงานก่อสร้างงานควบคุมงานก่อสร้าง  เนื่องจาก  บุคลากรที่ปฏิบัติงานยังไม่ 
เพียงพอกับปริมาณงานและขาดแคลนเครื่องมือด้านช่างรวมทั้งยานพาหนะส าหรับออกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน
ภายในพ้ืนที ่

๑.๑๑  กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจาก  ความเสียหาย 
ของไฟสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 

                                   จ่าเอก       ผู้รายงาน  
                                               ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม )   
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
 

 ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑. กิจกรรมด้านสาธารณสุข  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับงานสาธารณสุข  เกิ ด
ประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้  

- การปฏิบัติงานที่ขาด
ความรู้และทักษะ  ความ
ช านาญงานอาจท าให้ไม่เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ที่ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ไ ม่
ตอบสนองนโยบายของ
ผู้บริหารได้ 

๑.ค าสั่งมอบหมายงาน  
๒ .เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
ด้านสาธารณสุขได้รับการ
ฝึกอบรมตามความจ าเป็น 

๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมไม่ชัดเจน  
๒. มีการปฏิบัติตาม
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม ที่
ก าหนด  

- ขาดเจ้ าหน้า ท่ี
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนยัง
ไม่ มี ความรู้ แ ละ ทักษะ
เท่าท่ีควร  
- ไม่มีการรายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ด้ า น
สาธารณสุขให้ผู้บริหารได้
ทราบ  
- เมื่อมีการปฏิบัติงาน ผู้ได้
รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ม่ มี ค ว า ม
เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข 
อาจจะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้  

๑.ประชุมช้ีแจงข้าราชการ 
พ นั ก ง า น ใ ห้ รั บ ท ร า บ
แนวทางปฏิบั ติ ง านด้ าน
สาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัติงานในส่วน
งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
๒.รายงานผลการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตามล าดับชั้น  
๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไปอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะใน 

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด  
อบต.ชีบน  

    แบบ ปค.๕ 



 

 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๒. กิจกรรมการควบคุมและป้องกัน
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรค
อุบัติใหม ่
วัตถุประสงค์ 
๑ . เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบตัิใหม่ 
๒. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม
โรคตดิต่อและโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนที่ 

ปัญหาการเกิดโรคระบาด
ติดต่อซ้ าซากและโรค
ระบาดสายพันธ์ใหม่ใน
พื้นที ่

๑. มีการก าหนดแผนออกรณรงค์
ป้องกันแลเฝ้าระวังโรคติดต่อใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการออกควบคมุและระงับ
โรคกรณีเกดิเหตุอย่างเร่งด่วน 

การเกิดโรคตดิต่อภายใน
พื้นที่บางครั้งมีปัจจัย
ภายนอกท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์หรือป้องกันได้  
เช่น การย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน  หรือผู้ป่วยที่
เป็นพาหนะ 

ความเสี่ยง 

- ในบางหมู่บ้านยังมี

พื้นที่ไม่เหมาะสมและมี

ความแออัดในชุมชน

มาก 

สาเหตุ 

- เกิดจากปัญหาความ
ยากจน การไม่มีเวลา
ต้องท ามาหากิน และ
ไม่มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่ออย่าง
เพียงพอ 

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้
กับกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง 
๒. หาแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจและความร่วมมือ 
แก่ประชาชนในชุมชน 
๓. ประสานความร่วมมือ
กับ ผู้น าชุมชนและ 
ประชาชนให้มากขึ้น 

 
หัวหน้าส านักปลัด 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๓. กิจกรรมดา้นงานการเงินและ
บญัชี การรับและเบิกจ่ายเงิน 
วตัถุประสงคก์ารควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารด าเนินการท่ีถูกตอ้งตาม 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี ๒)  และระเบียบกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
๑.  ไมม่ีบุคลากรระดับ
ผู้อ านวยการกอง
ปฏิบัติงานโดยตรงในการ
ตรวจสอบก่อนการ
เบิกจ่าย 
๒. การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์  เช่น  
ลายเซ็นไม่ครบถ้วน 

 

๑.ถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี ๒) รวมถึงระเบียบ
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

๑. มีค  าสัง่แต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ี 
รับผิดชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
 
 

 ๑. ในระหวา่งปียงัไม่ 
มีขา้ราชการระดบั
ผูอ้  านวยการกองในการ
ควบคุมก ากบัดูแลตาม
มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 

๑. มีการสรรหาบรรจ ุ
แต่งตั้งหรือรับโอน
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
๒. ส่งบุคลากรเขา้รับ 
การฝึกอบรมในหลกัสูตร
ท่ีจงัหวดัหรือ สพบ.จดั
ฝึกอบรม 
๓.วางแผนการด าเนินงาน
เป็นขั้นตอนและมีความ
หลากหลายวธีิในการ
ด าเนินงาน 

     ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
กองคลงั 



 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือ

ภารกิจตามแผนด าเนินการ  
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๔. งานจดัเก็บรายได ้
วตัถุประสงคก์ารควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเ งิน
ตาม 
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ 
การบนัทึกบญัชี การเก็บ
รักษาเงิน 
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 
ระเบียบและขอ้บงัคบั 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บ 
ภาษีไดอ้ยา่งครบถว้น 
น่าเช่ือถือ 

 
ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพมากพอรวมไปถึง
เทคโนโลยีที่น ามาใ ช้ ในการ
ค านวนการจัดเก็บภาษีมีการ
พัฒนาอยู่เสมอ 

 ๑. ถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ 
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แกไ้ขเพ่ิม 
เติม (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
๒. มีค  าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี 
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อกัษร 
๓. มีผูอ้  านวยการกองคลงั
ติดตาม 
๔. มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายใน 

 ๑. เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายได ้
ปฎิบติังานจดัเก็บภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๒. ตรวจสอบการรับเงินการ
น าส่งเงินและการน าฝากเงิน
เป็นประจ า 

 ๑. ยงัไม่มีการน าระบบ
แผน ท่ี ภ า ษี ม า ใ ช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได ้  ซ่ึงอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการค านวณ
การจดัเก็บภาษีต่างๆ ได ้

 ๑ . ควรน าระบบ
สารสนเทศแผนท่ีภาษี
มาใช้ในการค านวณ
และเป็นข้อมูลในการ
จดัเก็บภาษีรายปี 

     
 ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
    กองคลงั 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
       

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
                

 

 ๕. กิจกรรมงานก่อสร้าง 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วตัถุประสงค์  เพ่ือให้งานก่อสร้าง
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง 
ตามแบบแปลน และปฏิบติั 
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย 
และหนงัสือสัง่การ 
 
 
 
 
 

การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่แลว้
เสร็จตาม
ก าหนดเวลา
หรือไม่เป็นไปตาม
แบบท่ีก าหนดใน
สญัญา 

การควบคุมงานก่อสร้าง 
ใหค้วบคุมงานตามแบบ 
แปลนและถือปฏิบติัตาม 
ระเบียบ กฎหมาย และ 
หนงัสือสัง่การ 
- ประสานกบัผูรั้บจา้งใน 
การด าเนินงานโครงการ 
และประสาน
คณะกรรมการ 
ตรวจงานจา้งช่วยควบคุม
การก่อสร้างใหเ้ป็นไป
ตามแบบแปลนท่ีก าหนด 

๑)   การปฏิบติังาน
ด้านการควบคุมงาน
ก่อสร้างเจ้าหน้าท่ีไม่
พอในการควบคุมงาน
ก่อส ร้ า งท า ใ ห้ ก า ร
ก่อสร้างไม่เป็นไม่ตาม
แบบแปลนและเวลาท่ี
ก าหนด 
 

- เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่
เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา 
สาเหตุ 
๑) เจา้หนา้ท่ีไม่พอในการควบคุม
งานก่อสร้างท าใหก้ารก่อสร้างไม่
เป็นไม่ตามแบบหรือเวลา 
๒) ยานพาหนะในการออกพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ
จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุ

ในเบื้องต้นไม่เพียงพอ 
๓) การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ
แปลนหรือเง่ือนไขในโครงการ
ซ่ึงต้องขออนุมติจากผู ้มีอ  านาจ
ตามกฎหมาย(ล่าช้าและหลาย
ขั้นตอน) 
 

   ๑. สรรหาผูม้าด ารง 
ต า แ ห น่ ง ท่ี ว่ า ง โ ด ย 
ประชาสั มพัน ธ์ รับ โอน
พนักงานส่วนต าบลอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒ .จัดท าแผนด า เ นินการ
ก่อสร้างอยา่งเหมาะสม 
๓.  จดัหายานพาหนะ
ส าหรับกองช่าง/เคร่ืองมือ
ช่าง 

            
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
           กองช่าง 

  
  



 
 

 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจตาม
แผนด าเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
       

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

                
 

๖. กิจกรรมงานประสาน
สาธารณูปโภค 
งานการส ารวจและซ่อมแซมดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
วตัถุประสงค ์
- เพื่อบริการประชาชนดา้น 
การสาธารณูปโภคดว้ยการ 
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให ้
พร้อมใชง้านและลดปัญหา 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ชุมชน/หมู่บ้านช ารุดใช้
งานไม่ได้บ่อยๆ 
 

 

 - การด าเนินการส ารวจ
ไฟทางสาธารณะหาก
เสียหายใชก้ารไม่ไดใ้ห้
แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 
- ประสานกับชุมชน
หรือ 
ผูน้ า ใหมี้ส่วนร่วมช่วย 
ส อ ด ส่ อ ง ดู แ ล วั ส ดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภ าพพ ร้ อม ใช้ ง าน 
ห รือมอบหมายดู แ ล
รับผิดชอบ 

 จดัท า รายงานผลการ 
ส ารวจและรายงานผล 
ด าเนินการซ่อมแซมต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชา 

- ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดขอ้ 
ร้องเรียน และเกิดความ 
ไม่ปลอดภยัในชีวติและ 
ทรัพยสิ์นของประชาขน 
- วสัดุไฟฟ้าหมดอายุหรือ
หมดสภาพตามอายุการใช้
งาน 

 -มอบหมายเจา้หน้าท่ีด าเนินการ
ส ารวจไฟทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานผูบ้งัคบับญัชา 
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 
-มอบหมายเจา้หนา้ท่ีควรตรวจสอ
สภาพวสัดุไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา 

กองช่าง 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๗.  กิจกรรมดานการบริหาร
การศึกษา บุคลากร ไมมีความ รู
ในการ ปฏิบัติงานดานการเงิน 
การบัญชี และพัสดุ ศพด.  
วัตถุประสงค  
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานให 
ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ 
เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. เจาหนาที่ยังไมมี ความ
ช านาญดาน การเงินและงาน
พัสด ุจัดท าบัญช ี 
๒. การเบิกจาย ผิดพลาด 

สงบุคลากรไปฝก 
อบรมขอระเบียบ และ
กฎหมายที ่เกี่ยวของ  

๑. ตรวจสอบความถูกต
อง ของทะเบียนคุมพัสดุ
และ ครุภัณฑ  
๒. ตรวจสอบความถูกต
อง ของทะเบียนคุม 
งบประมาณ รวมถึง
บัญช ีรายรับ 
รายจาย ของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก  
 

บุคลากร ไมมีทักษะและ 
ประสบการณในการ 
ปฏิบัติงานท าใหเกิดขอผิด
พลาดได  

๑. ใหกองคลังเปนพ่ีเลี้ยงในการ
ลงบัญชี การเบิกจาย รวมถึง 
การจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน
าหนวยงานเพิ่มการตรวจสอบ 
ควบคุม การจัดท าบัญชี การ
จัดซื้อจัดจางอยางตอเนื่อง  
๓. สงบุคลากรเขา รับการ 
ฝกอบรม 

กองการศึกษาฯ   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘.  กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็ก
เล็ก วัตถุประสงค  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหพนักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการสอนมี
ความรคูวามเขาใจท่ีเพียงพอ ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อจัดหาวัสดุอุป
กรณสื่อการ เรียนการสอน และ
เครื่อง 
เลนพัฒนาการเด็กใหเพียงพอ ใน
การปฏิบัติงานใหส าเร็จลลุวง 
เพื่อจัดภูมิทัศนการเรียนรใูห เด็ก
ไดเรียนรจูากสื่อที่เปนของจริง 

บุคลากร ไมมีทักษะ และ
ประสบการณใน การ
ปฏิบัติงาน ท าให เกิดข
อผิดพลาดได 

๑. มีค าสั่งแบงงานท่ี
ชัดเจน และจดัท า
บันทึกมอบหมาย  
งานอยางชัดเจน  
๒.ประชุม/ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการ  
ศูนยฯ ผปูกครองเพื่อ
ประชุมการ เรียนการ
สอน  

๑. สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัด
ภูมิทัศนการเรียนร ูใหเด็กไดเรียน
รูตามความจ าเปนและ ตาม
งบประมาณ มีการตรวจเยี่ยม 
 ๒. ประเมินศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
ของอบต.ชีบน เพิ่มการตรวจสอบ
และ ความละเอยีดรอบคอบ ของ
การจัดท ารายการ จัดซื้อจัดจาง 
ท าใหมีความ ถูกตองลดขอผิด
พลาด 
 

๑. เจาหนาที่ ที่ปฏิบัต ิ
หนาที่ยังตองการศึกษา
หาความรเูพิ่มเตมิให้
เพียงพอในการ 
ปฏิบัติงาน 

๑. มีการจัดทาแผน 
ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานของศูนยฯ 
๒. จัดสงครูผูดูแล เด็ก
เขารวมฝกอบรม ในส
วนท่ีเกี่ยวของ 

กองการศึกษา ฯ   



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ  หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆ
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ 

 
 

ความเสี่ยง 

  
 

การควบคุมภายในที่
มีอยู ่

 
 

การประเมินผลการ 
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๙. กิจกรรม 
กิจกรรมการด าเนินการจ่าย
เบี้ยยังชีพ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การด า เนินการ 
จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย 
ความถูกต้องตามระเบยีบที่
กฎหมายก าหนด 
๒ . เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนถึงสิทธิ 
ประโยชน์ของตนเอง 

-การจ่ายเบีย้ยังชีพ
ให้แก่ผู้เสยีชีวิต/หรือผู้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีไม่ไดร้ับ
แจ้ง 
 

-แจ้งประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในพ้ืนทีถ่ึง
สิทธิประโยชน์ของ
ตนเอง 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมเพื่อเพ่ิม
ความรู้อยู่เสมอ 

เนื่องจากผู้น าชุมชน
และผูม้ีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพมีความเข้าใจท่ีผิด
หรือความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการ
ตีความตามระเบียบถึง
สิทธิทีไ่ด้รบั 

ความเสี่ยง 
- การย้ายเข้า - ย้ายออก 
จากพ้ืนท่ีของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ 
เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะได้ให ้
ค าแนะน าแนวทางการได้รับสิทธิ
เบี้ยยังชีพได้อย่าต่อเนื่อง 
สาเหตุ 
- ผู้ได้รบัเบี้ยยังชีพยัง 
เข้าใจท่ีผิดเกีย่วกับสิทธิ 
สวัสดิการของตนเอง 

๑. ตรวจสอบการรับเงิน 
สด และโอนผา่นธนาคาร 
ว่าตรงตามที่กรมส่งเสรมิ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม ่
ตรงให้รีบด าเนินการแกไ้ข 
โดยด่วน 
๒.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
หลักฐานที่มาแสดงตน
ของ 
รับเงินในแต่ละเดือนให ้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

กองสวัสดิการสังคม 
 

 
 
        จ่าเอก 
                                                                      ( ชัยชุมพล   ทองแย้ม ) 
                                                              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
                                                            หัวหน้าคณะท างานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน อบต.ชีบน 
    วันที่     ๓๐    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 


