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๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  
         ส านักปลัดได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม  จาก    
2 องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก ดังนี้ 

     1. สภาพแวดล้อมภายใน 
         1.1  มีการก าหนดส่วนราชการของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
         1.2  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
         1.3  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 
         1.4  มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ 
         1.5  ผู้บริหารองค์กร ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี
ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เหมาะสมและ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      2. สภาพแวดล้อมภายนอก 
          วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ผลการประเมิน 
     จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
ส านักปลัด  ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้
ดังนี้    
     -  งานบริหารทั่วไป 
     -  งานกิจการสภา 
     -  งานการเจ้าหน้าที ่
     -  งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
     -  งานนิติการ 
     -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     1.  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  มีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  
     2.  บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและน าประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม  มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ
ตน  ท าให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
ประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม 
     3.  ผู้บริหาร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ  มีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร
ต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน  

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.1  งานสารบรรณ 
             การค้นหาหนังสือราชการ ระเบียบ กฎหมายในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้เวลามากและบางครั้งค้นหาไม่เจอ การ
จัดเก็บและแยกประเภทหนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตามชื่อเรื่อง
หนังสือ              
      2.2 งานกิจการสภา 
            เอกสารที่จะน าเข้าประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน อาจจะ
ท าให้การพิจารณาด าเนินการต่างๆ ที่ขออนุมัติจากสภาฯ ล่าช้า
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 

 
การประเมินความเสี่ยงในส านักปลัด  อยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน  เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่สอดคล้อง
กันมากขึ้น  เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมใน
แต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่าง
จริงจัง   
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       ๒.3  งานการเจ้าหนา้ที่    
              การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
การเข้ารับการอบรมและรับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ของ
เจ้าหน้าที่ยังขาดความต่อเนื่อง  มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
       ๒.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
             ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีการเสนอแนะ
โครงการ/ กิจกรรม ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงในชุมชน     
        ๒.5 งานนิติการ 
              มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ งการที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่นเป็นจ านวนมากและมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบันและ
ในการปฏิบัติงานด้านนิติการต้องอาศัยการตีความ การท าความ
เข้าใจถึงเนื้อหา ตัวบทกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษา 
อบรม เพื่อให้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 
        ๒.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
               เมื่อเกิดภัยพิบัติ  เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย
อุปกรณใ์นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ   
        2.7  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
       ๓.1 งานสารบรรณ 
            - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
            - จัดหาวสัดุอุปกรณ์ที่พร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 
       3.2 งานกิจการสภา 
            - จัดท าเอกสารต่างๆ ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน าเรื่องเข้าสู่
วาระการประชุมสภาฯ 
           - จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านงานกิจการสภาฯ 
           - แจ้งก าหนดการที่ ชัดเจนและก าหนดวันรับเอกสารมี
ก าหนดการสิ้นสุดตามระเบียบที่ก าหนด 
       ๓.3 งานการเจ้าหน้าท่ี 
             - ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ระเบียบแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและ
ถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

 
         กิจกรรมการควบคุมของส านักปลัดอยู่ในระดับที่
มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุกด้านมาก
ขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน  โดยมีการเน้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย  
แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและปรับปรุง 
ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและพนักงานจ้าง
เป็นประจ าทุกเดือนท าให้เจ้าหน้าที่ รู้คน รู้บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัย
ภายนอกมีการประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร 
ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา  เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชน
ได้รับทราบอยู่ เสมอ  แต่ต้องมีการติดตามผลอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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            - ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้
แม่นย าเพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
       ๓.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
              - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้า
ร่วมจะเกิดผลอย่างไรบ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง 
              - จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
              - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 
       ๓.5 งานนิติการ 
            นิติกรศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา แนะนะ บุคลากรในเทศบาล
เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ 
       ๓.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
            - มีการจัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในส านักปลัดเพื่อ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
           - จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           - จัดฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
           - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
       3.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     1.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่เห็น
ความส าคัญในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ  (โรค
ไข้เลือดออก) 
     2.  พ้ืนที่บริเวณกว้างท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็น
แหล่งก าเนิดยุงลายท าให้ยากแก่การควบคุม 
     3.การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 
  - การสร้างความเข้าใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรคติดเชื้อโควิด-19 
 - การด าเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 
    4.งานอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
    -การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๔.๑ มีเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความจ าเป็นกับ
สภาพการท างานที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานด้ วยหนังสือและการสื่ อสารอื่น  เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ 
เฟสบุ๊คและไลน์ 
         4.2 มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ 
ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานทันต่อ
สถานการณ์และเวลาที่ก าหนดมากขึ้น  อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย 
         ๔.3  มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสนิใจไดท้ันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ 
         4.4 การประสานงานภายในองค์กร สามารถประสานงาน
แจกจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจ า ส านัก กอง ฝ่าย ได้ทันที
ภายใน 1 วัน 
         4.5 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
โดยทางโทรศัพท์ โทรสารและระบบเสียงไร้สาย 

 
       ส านักปลัดมีการจัดท าเอกสารค าสั่งต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่
เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงานที่ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติ เช่น 
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  ร ะบบอิน เตอร์ เ น็ ต ไ ร้ ส าย 
เครื่องโทรสาร ท า ให้การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

๕.  การติดตามประเมินผล 
           5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          5.2  มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

 
      มีการติดตามประเมินผล  โดยใช้แบบรายงานผล
การปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้น ามาเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดท าแบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง 
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กองคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 งานการเงินและบัญชี 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากการเร่งรัดการเบิกจ่าย การวางฎีกาจาก
หน่วยงานผู้เบิกท าให้ระยะเวลาในการตรวจสอบความ
ถูกต้องไม่เพียงพอ  รวมทั้งหน่วยงานผู้เบิกไม่มีการ
สอบทานความถูกต้องและศึกษาเอกสารประกอบฎีกา
และระเบียบที่เกี่ยวระเบียบงบประมาณและหนังสือสั่ง
การท าให้มีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขฎีกาอยู่บ่อยๆ 
   1.๒ งานแผนที่ภาษี 
         ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ใน
ส่วนของงานแผนที่ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน 
เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   1.๓ งานพัฒนารายได้ 
        เ กิ ด จ า ก ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ
สภาพแวดล้อม 
ภายนอก ดังนี้ 
        - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถ
ติดตามทวงถามได้  และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
       - ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การประเมินภาษี การช าระภาษี และประชาชน
บางส่วนมีการช าระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามท่ีก าหนด 
     1.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        -  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องจากมี
การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
        -  มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงาน
มากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

 
   -  กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน
ที่ปรากฏตามโครงสร้างองค์กร ซึ่งมภีารกิจงาน คือ  
   (๑) งานการเงิน  
   (๒) งานการบัญชี 
   (๓) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
   (๔) งานธุรการ  
   (๕) งานตรวจฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
   (๖) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   โดยวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการประเมิน พบว่า 
   -  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานด้านกิจการ
ประปา งานควบคุมงบประมาณ และงานธุรการ มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ
ไม่พบความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผน
ปรับปรุง  
   -  งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้าน
เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  และมี
การเร่งรัดจากหน่วยงานผู้เบิกต่างๆ  ท าให้หน่วยงาน
คลังมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องไม่เพียงพอ 
   -  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ในส่วนของแผนที่
ภาษียังไม่ครอบคลุมและครบถ้วน ซึ่งอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงข้อมูลและด าเนินการ จึงมีความเสี่ยงที่ต้อง
ติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ จึงต้องการ
ปรับปรุงและบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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      1.5 งานธุรการและสารบรรณ 
          สภาพแวดล้อมภายใน  
     – การปฏิบัติงานสารบัญได้ปฺฏิบัติงานตามระเบียบแต่ยัง
ไม่สมบูรณ์เพียงพอเนื่องจากยังพบข้อบกพร่องบางรายการ    
การพิมพ์และการตรวจทานงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
แบบฟอร์มเนื้อหา รวมทั้งการตกหล่นของหนังสือหรือ
เอกสารที่จัดเก็บไม่ถูกหมวดหมู่  ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป   
      - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานโดยตรง  
จึงท าให้การประสานงาน  เก็บข้อมูลเอกสารยังไม่เป็นระบบ
มากส่งผลให้การเข้าใจด้านการจัดเก็บเอกสารบกพร่อง 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของกองคลังและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
กิจกรรมที่ยังด าเนินงาน เช่น 
    ๒.๑ งานการเงินและบัญชี  
          - เจ้าหน้าที่/หน่วยงานผู้เบิกจ าเป็นต้องศึกษา
ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดระยะเวลาใน
การด าเนินงานการเบิกจ่าย  รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนวางฎีกาให้กับกองคลัง   
    ๒.๒ งานแผนที่ภาษี 
          - ขาดเจ้าหน้าทีท่ี่เป็นข้าราชการมารับผิดชอบใน
ด้านนี้โดยตรง ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับโปรแกรมแผนที่ภาษี
รวมถึงการออกส ารวจภาคสนาม  เนื่องจากกองช่างเป็น
ผู้รับผิดชอบ  แต่มีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
          - ยังไม่มีการท าทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษี  เนื่องจากรอแผนที่ภาษี 
๒.๓ งานพัฒนารายได้ 
          การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ พบว่า ได้มีการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อ
เป็นการบริการประชาชนในการช าระภาษี และยังเป็นการ
ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่างๆ 
 

 

   -  การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
เหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ และหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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   ส่วนงานแผนที่ภาษี มีแผนแม่บทได้ด าเนินการเสร็จ
แล้ว แต่ยังไม่ลงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจาก
ยังส ารวจไม่แล้วเสร็จ ยังคงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
          - การสั่งเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่ง
การ  ท าให้เกิดความเสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบ
การเบิกจ่าย 
          -  มีระเบียบ กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ 
          - การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
          - ตรวจสอบทรัพย์สินและพัสดุ 
          - ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี    แล้วจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน 
          - ปฏิบัติงานให้เน้นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ก่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ ฝ่ายพัฒนารายได ้
          -  มีการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
          -  ท าการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
    ๓.๒ งานการเงินและบัญชี 
          -  ให้เจ้าหน้าที่มั่นศึกษาระบบทางการเงิน
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
          -  ได้สถานที่เพ่ือท าการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละป ี
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ได้มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม การ
ปรับปรุง ค าสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
    ๔.๑  น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร
และ  

 
     - การประเมินและข้อสรุปได้ก าชับ เร่งรัด ติดตาม
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ  และได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
อย่างชัดเจน และติดตามรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุและก าชับเจ้าพนักงานพัสดุ ให้
รายงานผลสั่งให้ สตง. ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน ให้จง
ได้  
 
     - กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตาม 
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผู้อ านวยการ
กองคลัง เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป   
 
      -ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มีระดับการ
ควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
      -  การน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฏิบัติ 
ราชการ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพท าให้ 
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ 
ตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต  
      -  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร มี ในภารกิจหน้าที่ของกองคลัง ได้เป็นอย่าง
ดี 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  ปฏิบัติราชการ  
    ๔.๒  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
 ๔.๓  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน 
ต าบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานที่ดิน 
หรือหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งผู้ช าระภาษี 
    ๔.๔  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ท า
ให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์  
    ๔.๕  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑  ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ 
ติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการ 
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไป ยัง
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และ
นายกเทศมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒  มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินผลคุณภาพของงานได้ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน ข้อบกพร่อง และรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      - จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยังมีจุดอ่อน
ในกิจกรรมงานการเงินและบัญชี  กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้   เนื่องจากเป็นความเสี่ ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผล
เป็นประจ าทุกป ี
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

   ๕ .๓   ตรวจสอบข้อบกพร่ องต่ า ง  ๆ  ในการ
ปฏิบัติงาน  แต่ละงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป   
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  แบบ  ปค. 4 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

    ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน 

คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ

ช านาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง 

อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

    ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุม

อาคาร 

    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน 

คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ

ช านาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและ

ควบคุมอาคารโดยตรง อาจก่อให้ เกิดความ

ผดิพลาดในการปฏิบัติงานได้       

     3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วม

ในการตรวจการจ้าง 

     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจส่งผลให้

เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการ

ก่อสร้างให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจ

ก่อใหเ้กิดความผดิพลาดในการด าเนินงานได้ 

     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการตรวจรับการก่อสร้างหรอืการจา้ง 

    

 

 

การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม 

       กอง ช่างแบ่ ง โครงสร้ างและการปฏิบัติ ง าน 

ออกเป็น 3 งาน คือ ๑) งานก่อสร้าง ๒) งานออกแบบ

และควบคุมอาคาร 3) งานประสานสาธารณูปโภค 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

ของของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของ

รัฐ พ.ศ.2561 พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จ านวน  

กิจกรรม ดังนี้ 

1.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

2.กิจกรรมดา้นการออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจการจ้าง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

    ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

    ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ

ช านาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง 

อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

    ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุม

อาคาร 

    ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญใน

การปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุม

อาคารโดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานได้  

    3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมใน

การตรวจการจ้าง 

     ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการตรวจรับการก่อสร้างหรอืการจา้ง 

 

๓.กิจกรรมการควบคุม  

    1. จัดท าค าสัง่แบ่งงานภายในกองช่าง เพื่อแบ่ง

หนา้ที่และความรับผดิชอบให้เหมาะสมและชัดเจน 

    2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ ความรู ้และประสบการณใ์นการท างาน 

    3. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง 

การตรวจการจา้ง 

     

 

 

 

 

การประเมินผลความเสี่ยง    

      การประเมนิผลความเสี่ยงในกองช่าง อยู่ในระดับที่

มีความเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีผู้อ านวยการ   

กองช่าง เป็นผู้กับดูแล แต่ทั้ งนี้ก็ยั งมีความเสี่ยง          

ที่จะต้องติดตามและประเมินผลต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการควบคุม 

     การควบคุ มที่ มี อยู่ ของกอง ช่ าง  เป็น ไปตาม

โครงสร้างองค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผล

การประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม

ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบ

อย่างตอ่เนื่องต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    (1) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร

และการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อ

ข้อมูลข่ าวสาร ระเบียบหนั งสือสั่ งการ จึ ง

สามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้

ทันที 

    (2)  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับ

ความตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริง 

    (3) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และ

โทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ

อื่นๆ 

 

5.การติดตามและประเมินผล 

     ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้มี

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษา

กฎ ระเบียบ อยู่ เสมอ มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความ

คิดเห็นของประชาชน ในส่วนของการตรวจการ

จา้ง 

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกองการศึกษามีความครอบคลุมทุกด้านและมี

การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกใน

ระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการติดตาม 

     การติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ

ของกองช่าง มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุม

แล ะ ชั ด เ จน เ ท่ าที่ ค ว ร  ซึ่ ง ต้ อ งติ ดต ามและ

ประเมินผลต่อไป 
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กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  
         กองสวัสดิการสังคมได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม  
จาก    2 องค์ประกอบ คือสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 

     1. สภาพแวดล้อมภายใน 
         1.1  มีการก าหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโกทองอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
         1.2  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
         1.3  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ 
         1.4  มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ 
         1.5  ผู้บริหารองค์กร ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี
ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เหมาะสมและ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

      2. สภาพแวดล้อมภายนอก 
          วิเคราะห์จากระเบียบ หนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาทและ
อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ผลการประเมิน 
     จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกอง
สวัสดิการสังคม  ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
สรุปได้ดังนี้    
     -  งานพฒันาชุมชน 
     1.  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  มีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  
     2.  บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและน าประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม  มาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ
ตน  ท าให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการ
ประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม 
     3.  ผู้บริหาร  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ  มีการก าหนด
บทลงโทษส าหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดย
พิจารณาจากมูลเหตุที่เกิดขึ้นจริง 
     4.  บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร
ต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน  

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.1 งานพัฒนาชุมชน      
               ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ  และผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ    
มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเลขที่บัญชี ใหม่แล้วไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ 
 

 
การประเมินความเสี่ยงในกองสวัสดิการสังคม  อยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่า
การประเมินครั้งก่อน  เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่สอดคล้อง
กันมากขึ้น  เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตามควบคุมใน
แต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างทุกระดับอย่าง
จริงจัง   
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
       ๓.1 งานพัฒนาชุมชน 
             - จัดท ารายงานการจ่ายเงินต่อผู้บริหารในการประชุม
ประจ าเดือน  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร 
            - สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่เจ้าหน้าที่ 
            - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ที่มีคุณสมบัติ
ครอบถ้วนส าหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
           - ประสานงานกับส านักงานทะเบียนราษฎรเพื่ อขอ
คัดลอกรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ 
 

 
         กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมอยู่
ในระดับที่มีความเหมาะสมพอสมควรและครอบคลุมทุก
ด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน  โดยมีการเน้นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรม
ย่อย  แยกเป็นปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและ
ปรับปรุง ระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานและ
พนักงานจ้างเป็นประจ าทุกเดือนท าให้เจ้าหน้าที่ รู้คน   
รู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ต้องมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ๔.๑ มีเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามความจ าเป็นกับ
สภาพการท างานที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานด้ วยหนังสื อและการสื่ อสารอื่น  เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ 
เฟสบุ๊คและไลน์ 
         4.2 มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ 
ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานทันต่อ
สถานการณ์และเวลาที่ก าหนดมากขึ้น  อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดีด้วย 
         ๔.3  มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสนิใจไดท้ันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ 
         4.4 การประสานงานภายในองค์กร สามารถประสานงาน
แจกจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่ประจ า ส านัก กอง ฝ่าย ได้ทันที
ภายใน 1 วัน 
         4.5 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
โดยทางโทรศัพท์ โทรสารและระบบเสียงไร้สาย 
 
 

 
       ส านักปลัดมีการจัดท าเอกสารค าสั่งต่างๆ ไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่
เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่ายพร้อมทั้งแจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงานที่ทันสมัยและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติ เช่น 
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์  ร ะบบอิน เตอร์ เ น็ ต ไ ร้ ส าย 
เครื่องโทรสาร ท า ให้การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

๕.  การติดตามประเมินผล 
           5.1  ใช้แบบประเมินผลเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          5.2  มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

 
      มีการติดตามประเมินผล  โดยใช้แบบรายงานผล
การปฏิบัติงานตามโครงการที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้น ามาเป็นฐานข้อมูล
ในการจัดท าแบบรายงานผลการแก้ไขปรับปรุง 
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แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2565 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

       กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษางานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา 
การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา  งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา 
งานฝึกฝีมือและสงเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งาน
เครือข่ายทางการศึกษา   งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน งานกีฬาและนันทนาการ งาน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งาน
บริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง  
พนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณียังไม่
จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า
ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงาน และลูกจ้าง 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา โดยมีส่วน
ราชการภายในกองการศึกษา คือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 
นักวิชาการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
     ๑)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาดพนักงาน
อบต.ที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน 

๑)      ๒)  สภาพแวดล้อมที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง    

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุม ในภารกิจ  5  งาน  คือ  
 1.  งานบริหารทั่วไป 
 2.  งานการศึกษาปฐมวัย 
 3. งานกิจการเด็กและเยาวชน 
    4.  งานกีฬาและนันทนาการ 
    5.  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน  ส าหรับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ. 2561 พบว่า  กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา  แต่
ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
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3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมงานธุรการ 
       3.1.1 เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและติดตามค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ 
       3.1.2 ก าหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการภายใน 
๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน 
ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ 
       3.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
โครงการที่หน่วยงานอ่ืนขอรับเงินอุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
3.2 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     1) ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวงศึกษา 
และจากบัญชีของกรมส่งเสริม ฯ ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ 
         มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงินและการด าเนินงานการปฏิบัติตาม นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม และด าเนินกิจกรรมของกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสาร  ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในกอง
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบที่ ช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน  และ
ภายนอกองค์กร ท่ีมีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 

 1.งานธุรการ 
1.การตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลปัจจุบัน จากทาง    
อินเตอร์เน็ตเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ 
2. การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
สื่อสารข่าวหรือค าสั่งให้บุคลากร ระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอมีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร
สามารถส่งข้อเรียกร้อง หรือข้อแนะน าให้กับฝ่ายบริหารได้ 
มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและตอบข้อเรียกร้อง
และข้อแนะน าของบุคลากร มีการประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน 
 
1.ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง         มีคณะกรรมการ
ควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดท ารายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร มีการแก้ไขจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องโดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้
สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

๑. น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ  
จึงจะสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด      
 2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย ในองค์กร  
คือ  ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง สามารถติดต่อ
ประสานงานกันได้เป็นอย่างดี 
 3) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาย นอก  คือ 
โรงเรียนในพ้ืนที่ ทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ก็สามารถติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานภายนอกได้เป็น
อย่างดี 
 4) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
สามารถติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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4.2 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มี ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เ กี่ ยว เนื่ องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน
การปฏิบัติตาม นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ใน
การควบคุม และด าเนินกิจกรรมของส่วนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้
ภายในส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้ าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้
ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอก
องค์กร ที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มีระบบข้อมูลสารสน เทศที่ เ กี่ ยว เนื่ อ งกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน
การปฏิบัติตาม นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ใน
การควบคุม และด าเนินกิจกรรมของกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอก
องค์กร มีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในกอง
การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้ความมั่นใจว่ามี
การติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีผลท า
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
 

1. การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร และ
การปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ 
อินเตอร์เน็ต  
2. การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม เช่น  
  1) การติดต่อประสานงานภายใน            องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองตั้งแต่พนักงาน ข้าราชการ   
เป็นต้น  
  2) การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เช่น 
อบต. เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น จังหวัด 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่า
ราชการ จังหวัด  
  3) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี
โทรศัพท์ และทาง Email ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน 
ในกิจหน้าที่ของกอง การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้
เป็นอย่างดี 
 
 

1. การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร และ
การปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง มี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ 
อินเตอร์เน็ต  
2. การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม เช่น  
  1) การติดต่อประสานงานภายใน            องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโกทองตั้งแต่พนักงาน ข้าราชการ   
เป็นต้น  
  2) การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เช่น 
อบต. เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น จังหวัด 
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่า
ราชการ จังหวัด  
  3) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี
โทรศัพท์ และทาง Email ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน 
ในกิจหน้าที่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้
เป็นอย่างดี 
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5.  กรรมการติดตามผล 
     5.1 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และประเมิน
ประสิทธิผล  ของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามก าหนด การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการรายงาน
ตามระยะเวลา  ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในก าหนด
ด้วย 
     5.2 กิจกรรมด้านงานธุรการ 
     มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้พอสมควร  โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติงานและประเมินผล
ตามก าหนด          การรายงานตามระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการ
รายงานตามระยะเวลา    ที่คณะท างานจัดวางระบบควบคุม
ภายในก าหนดด้วย 
 
 

1.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ถือปฏิบัติ
ตาม แนวทางติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร ค าแนะน า : การ
จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินฯข้อ6 การติดตามประเมินผลอยู่ใน
เกณฑ์ดีพอสมควร โดยได้ก าหนดวิธีการติดตาม
และประเมินผล 
ดังนี้ 
   1) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลเพ่ือสอบถาม การปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและฝ่าย
บริหาร 
   2) การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม 
พบว่า งานบริหารการศึกษา ยังไม่บรรลุภารกิจ
ของการปฏิบัติงาน เท่าท่ีควรสาเหตุจาก
สภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก 
บุคลากรขาดประสบการณ์ปริมาณงานที่ท าและ
การจัดระบบการบริหารงาน การศึกษาเป็นงาน
ละเอียดควรติดตามผลและจัดท าแผนการศึกษา    
3 ปี แผนการปฏิบัติการการศึกษามาปรับปรุง
ต่อไป 
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ผลการประเมินโดยรวม   
                   ส านักปลัด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25๖4  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 
พ.ศ.25๖5   มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ ท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่ อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    1. งานสารบรรณ  ระบบการค้นหาหนังสือราชการจากหน่วยงานอื่นยังล่าช้าหากมีข้อราชการด่วน
จะท าให้ปฏิบัติงานไม่ทันต่อก าหนดเวลา 
    2. งานกิจการสภา  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการสภายังไม่มีความช านาญในเรื่องของ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและการน าเอกสารเข้าที่ประชุมสภาฯ  การจัดส่งเอกสารให้งานกิจการ
สภาล่าช้า ท าให้เอกสารไม่ครบท าให้สมาชิกสภาฯ ล่าช้า 
      3. งานการเจ้าหน้าที่  การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความ
ต่อเนื่อง  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
       4. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เนื่องจากประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการประชุมชาคม 
ขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการประชาคมว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการ  ประชาชนมีทัศนคติต่อการ
ประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ จะต้องเป็นผู้ด าเนินการ  
      5. งานนิติการ  ระเบียบ กฎหมายไม่เป็นปัจจุบันท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้า  
      6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ 
ประกอบกับขาดแคลนก าลังเจ้าหน้าที่และวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ   
  7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีโรคระบาดที่เกิดขึ้นไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

 
กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1ม เดือน ตุลาคม พ.ศ.

25๖4  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖5  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง      
5 องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 

งานที่ด าเนินการปรับปรุงแล้วยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ยังพบความเสี่ยงเดิมอีกที่จะต้อง
ด าเนินการวางระบบควบคุมความเสี่ยง จ านวน  5  งาน ประกอบ  

๑. งานการเงินและบัญชี  
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ระยะเวลาในการตรวจเอกสารการเบิกจ่าย

กะชั้นชิด  เนื่องจากหน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องครบถ้วน ต้องแก้ไขอยู่
บ่อยครั้งจึงท าให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในภายหลัง 

๒. งานแผนที่ภาษี 
มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมี

จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่
ระหว่างขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษี จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป  

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมา
ช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป  
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๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงาน
มาก  ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน  และมีระเบียบ 
กฎหมาย ที่ออกมาใช้บังคับใหม่ 

         5. งานธุรการและสารบรรณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน การปฏิบัติงานสารบัญได้ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบแต่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอเนื่องจากยังพบข้อบกพร่องบางรายการ  การพิมพ์และการตรวจทานงานยัง
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในแบบฟอร์มเนื้อหา รวมทั้งการตกหล่นของหนังสือหรือเอกสารที่จัดเก็บไม่ถูกหมวดหมู่  ซึ่ง
ต้องมกีารปรับปรุงต่อไป   

    ผลการประเมิน  จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 

กองช่างส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25๖4  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน 
พ.ศ.25๖5  จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยง
หรอืก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

  ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ       

ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง             

อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

      ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้าน

การออกแบบและควบคุมอาคารโดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้       

       3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง เป็นความเสี่ยงที่

เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ

ชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้างให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ

ด าเนนิงานได้และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจใน

แนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรอืการจ้าง 

 

ผลการประเมิน    

 การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน

เท่าที่ควร   ซึ่งต้องติดตามประเมินผลตอ่ไป 

 

 

 

 



 

 

-22- 

 

กองสวัสดิการสังคมส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25๖4  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน 
กันยายน พ.ศ.25๖5   มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 1 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะ ท าให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
    1. งานพัฒนาชุมชน ระบบข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส  ที่มีอยู่ไม่ตรงกับ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ  เนื่องจากผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ  บางคนไม่ได้อาศัยอยู่จริง
ในพื้นที่ท าให้การประสานข้อมูล  กรณีการเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง   

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.25๖4  ถึงวันที่ 
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.25๖5  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 กิจกรรมด้านงานบริหารศึกษา    
           ๑)  งานด้านธุรการ บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานการเงินและ ด้านการพัสดุ 
สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายใน  

๒)  สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการศึกษา ระดับก่อนประถม พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาด

ประสบการณ์ด้าน ปฐมวัย, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุม
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ และยังต้อง ติดตามประเมินผลต่อไป 

๔) งานด้านการเงิน บุคลากรยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดท าบัญชีโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วน
บุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่ง บางครั้งท าให้งานล่าช้า และขาดความ
ละเอียดรอบคอบ  

๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากขาดประสบการณ์  

 
 

(นายปรีชา  เพชรประไพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
วันที่  3  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2565 


