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รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
ณ   วันที่  30  กันยายน   2564 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือ  

  คณะการรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือได้ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2564  ด้วยวิธีการสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562  และตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561  โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากการติดตามผลการประเมินผลดังกล่าว   คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง   ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ  เห็นว่าการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ มีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกฑณ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยวส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.   2562   

           กรณีไดป้ระเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  แล้ว  มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเก่ียวกับ  
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว  ให้รายงานข้อ
ตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

        อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง 
1.1.กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา พนักงานขับรถลาหรือมี

เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมีคนขบัรถแทนซึ่งอาจไมอ่ยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
           1.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท า
ให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซ่ึง
อาจท าให้หน่วยงานเกดิความเสียหายได้ 
           1.๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบ  ขาด
กระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.4. กิจกรรม/... 
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        1.๔.กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า เป็นหน้าที่ของผู้น า 
ท้องถิน่ 

 1.5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวัยรุ่นอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
            1.6.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน,มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
            1.7.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพบว่ามีการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ครบถ้วน 
            1.8.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้พบว่ายังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิด
ความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา   ผู้บริหารได้ว่ากล่าว

ตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ หากเกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ  และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตน
ขึ้นไปทราบทันที   ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ            
           2.๒.กิจกรรมด้านกฎหมาย ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้ อ่ืนท างานแทน  จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน 
           2.๓.กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ ส่งเสริมขวัญและก าลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

2.๔.กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชุม
ชี้แจงผา่นกิจกรรมที่ลงพืน้ที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เชน่ การจับสลากรางวัล ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
                2.5.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา   กีฬาต้านยาเสพติด  กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เป็นต้น 
             2.6.กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทาน
การเบิกจ่ายตามข้ันตอน 



  2.7.กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเจ้าหน้าที่มีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยู่
เรื่อย ๆ  
            2.8.กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ และได้
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือ 
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ณ    วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอืน่ ๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 
 

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบ ารุงรักษา 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 
 

 
๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุให้มีสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไป
ติดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่
ในภาระหน้าที่หรือความ
รบัผิดชอบของบุคคลนั้น 

 
๑. มีค าสั่งแบ่งงานให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รถยนต์แต่ละคันพร้อม 
การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน  
๒. หัวหน้าส านักปลัด
ควบคุมและมอบหมาย
ให้เจ้าพนักงานขับ
รถยนต์ทกุคันควบคุม
เข็มไมล์ก่อนรถออกและ
รายงานการควบคุมให้
ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ 
เป็นประจ า ของทุกเดือน  

 
๑. จากการประเมินผล
พบว่าเนื่องจากมี
ประชาชนที่ไม่มีรถยนต์
ใช้ในการขนส่งผู้ป่วย 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดหา
รถยนต์เพ่ิมเติม 
 

 
๑.  การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ท าให้การไป
ติดต่อราชการจ าเป็นต้อง
มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ
ไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

 
๑.  ผู้บริหารได้ว่ากล่าว
ตักเตือนและให้พนักงาน
ขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บ ารุงดูแลรักษารถยนต์แต่
ละคันให้มีสภาพดีสามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หาก
เกิดเหตุช ารุดเสียหายให้
แต่ละคนรับผิดชอบ และ
รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้น
ไปทราบทันที 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดตาม ตรวจสอบสภาพ
รถยนต์ให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ 

 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

๒.  กิจกรรมด้านกฎหมาย 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 

 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ขาดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้
การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆเกิดความผิดพลาด  ซ่ึง
อาจท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

 
๑.ค าสั่งมอบหมายงาน 
๒.มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด้านกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 

 
๑.การควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม ไม่
ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด 

 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
จิตส านึกในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ท าให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเกิดความ
ผิดพลาด  ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

 
๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจนกรณี
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืน
ท างานแทน 
๒.จัดอบรมให้ความรู้
กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ปลูกจิตส านึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความ
รับผิดชอบและอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการมากข้ึน 
๔. จัดให้มีระบบการ
ตอบค าถามการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ปัญหา
ความเดอืดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 
 

 
ส านักปลัด 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมนิผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๓. กิจกรรมงานบริหารงาน
บุคคล 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร้างของ
เทศบาลและเกิดประสิทธิผลใน
การให้บริการประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

1. การพัฒนาพนักงาน

อบต ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง ปฏิบัติ

หน้าที่ไม่ตรงตาม

มาตรฐานก าหนด

ต าแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบ 

2. ขาดกระบวนการ

สร้างขวัญและก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  
 

1. มีคาสั่งแบ่งงาน
ภายในส านักปลัด 
แบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบเจ้าหน้าที่
แต่ละคนไว้  
2. มีพนักงานจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ต าแหน่งพนักงาน
อบต ที่ว่าง แต่ยัง
ขาดทักษะ ความ
รับผิดชอบโดยตรง 
 

๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมไม่ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีก าหนด 
๓. มีการควบคุมก ากับดูแล
จากหัวหน้าหน่วยงาน 

1. การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างยังไม่เหมาะสมการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
2. ขาดกระบวนการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

๑. ปรับปรุงกรอบ
อัตราก าลังให้
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจที่
ปฏิบัติจริง 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เขา้
รับการอบรมงานใน
หน้าที่และงานที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. ส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจจากการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
๔. ส่งเสริม
กระบวนการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
ภายในร่วมกันเพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน  

ส านักปลัด 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรฐัหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุม
ภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
 

๔. กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จริง 

๑. ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาสามปี
น้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของ
ประชากร/
ครวัเรือนทั้งหมด 

๑. ประชาสัมพันธ์
ผ่านที่ประชุม
ประจ าเดือน   
หนังสือราชการให้
ประชาชนทราบ
และเข้าร่วม
กิจกรรมทุกคร้ัง 
 

๑. เปรียบเทียบ
จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมกับจ านวน
ประชากรในแต่ละ
หมู่บ้านทัง้หมด 
๒. บันทึกรายงาน
การประชุมที่ระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละหมู่บ้าน 

๑. ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสามปีน้อย
มากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด 

๑. ประชุมชี้แจง
ผ่านกิจกรรมที่ลง
พื้นที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็น
ความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจ
ในการเขา้ร่วม
จัดท าประชาคม 
เช่น การจับสลาก
รางวัล ส าหรับผู้
มาร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 

ส านักปลัด 



5.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 
 
  

1 .มี ก า ร แ พ ร่

ร ะ บ า ด ข อ ง ย า

เ สพติ ด ใ นกลุ่ ม

วัยรุ่น 
๒.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแส
ผู้ค้า 
ผู้เสพ 
 

 
๑.ส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ด้านกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสาร
เสพติดในกลุ่ม
เสี่ยง 

 
๑.มีการควบคุม แต่
ยังไม่ทั่วถึง 

 
๑. มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
กลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสผู้ค้า  ผู้
เสพ 
 

 
๑.จัดให้มีการ
อบรมโทษของยา
เสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.ส่งเสริม
กิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น 
การสร้างจิต
อาสา   กีฬาต้าน
ยาเสพติด  
กิจกรรมพ่ีสอน
น้อง เป็นต้น 

 
ส านักปลัด 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 



กองคลัง 
1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 
๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการเบิก

จา่ยเงิน แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน – การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่4) 

พ.ศ. 2561 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์

อักษรมีผู้อ านวยการกอง

คลังติดตาม  

 

๑. สอบทานการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไป

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การและมติ ครม.

และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ 

และการน าฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการ

เบิกจ่ายให้ครบถ้วน

ถูกต้อง ก่อน

ด าเนินการเบิก

จ่ายเงินในแต่ละ

รายการ 
 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่าย

ไม่ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายเงิน แต่

เอกสารไม่ครบถ้วน

โดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

 
๑.๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่
ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้อง
ก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าที่
การเงินและหัวหน้า
กองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่าย
ตามข้ันตอน 

กองคลัง 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
 



กิจกรรม 

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพ่ือให้การด าเนินการที่ถูกต้อง

ตามระเบียบพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

-   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. ๒๕61 

 

1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด

จ้างและปริมาณงานมากท าให้

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. เอกสารประกอบการจัดซื้อ

จัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

 

๑. ถือปฏิบัติตามตามระเบียบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 

-   ระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. ๒๕61 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

1. ตรวจสอบการ

รับเงินการน าส่ง

เงินและการน า

ฝากเงินเป็น

ประจ า 
 

1. มีการเร่งรัดการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากท าให้

เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เอกสาร

ประกอบการจัดซื้อจัด

จ้างไม่ครบถ้วน 

 

 
๑. เจ้าหน้าที่ มี
การศึกษาระเบียบ
กฎหมายอยู่เรื่อยๆ  
 
 

กองคลัง 

 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 

๓. งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑.   เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

๑.  ยังไม่มีข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลง

พ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบ

ต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการการถือ

เงินไว้ในมือระหว่างที่มีการ

จัดเก็บ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ

เงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. เจ้าหน้าที่

จัดเก็บรายได้ 

หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายได้

ปฏิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีและ

ค่าธรรมเนียม

ต่างๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบการ

รับเงินการน าส่ง

เงินและการน า

ฝากเงินเป็น

ประจ า 

๑.  ยังไม่มีขา้ราชการ

ผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางครั้ง

การลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการ

การถือเงินไว้ในมือ

ระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 
๑. ควรสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มี
ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการ
แทนเจ้าหน้าที่
จัดเกบ็รายได้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
แล้ว 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 

1.กิจกรรมงานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้การออกแบบ เขียนแบบ และ

ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างต่างๆ 

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่ง

การต่างๆ 

 

๑. ระเบียบ กฎหมายมีการ

ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา    

 

๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง 

เทคโนโลยี  ระบบงานด้าน

สารสนเทศ งานออกแบบ งาน

ก่อสร้าง งานโปรแกรมต่าง ๆ 

 

 

-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้การใช้ 
สารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบ 

 

 

-การก าหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

-ปรับปรุง
แผนงาน
มอบหมายงาน
อย่างชัดเจน 

 

- งานมีปริมาณมากท า
ให้บุคลากรไม่เพียงพอ 
ผู้ปฏิบัติงานทั้งส ารวจ 
ปร ะมาณราคา ง าน
เขี ย นแบบและง าน
ควบคุมการก่อสร้าง 

 

 

 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิม 

2.ออกค าสั่ง
มอบหมายงาน
ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดขอบ
อย่างชัดเจน 

3.ก าชับผู้ปฏิบัติ 
งานให้ศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

 

 

 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กองการศึกษา 

1.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

   

1. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการ

ด าเนินการด้าน ส่งเสริมกิจกรรม

นันทนาการ 

 

๑.มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้า
รับการอบรมและศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี
สาขาเอกปฐมวัยให้ครบ
ทุกคน 

๒.จัดท าแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้ง
ด้านการเรียนการสอน  

๓.จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ให้ครอบคลุมทุก
ด้าน 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

  

๑. บุคลากรที่เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ประสบการด้ า น
การสอนเด็กปฐมวัย 

 

 

ส่งเจ้าหน้าที่ เข้า
รั บ ก า ร อ บ ร ม 
ด้านต่าง ๆ เ พ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากขึ้น 

 

 

กองการศึกษา 

 

                                                                                       

                                                                                                                                             

(นายวีรชัย   พูนล้น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือ 

 



 



 


