
แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอโนนสะอาด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ายงานส าหรับปี
ส้ินสุดวันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์           
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ                   
พ.ศ.2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ี
เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  เห็นว่าการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของ นายอ าเภอโนนสะอาด  

             พ.จ.ต. 
       (สมนึก  ช่ืนอิสรา)    

         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 

                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
                                          วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2564 

  

  อย่างไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือ               
ปีปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1 การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
   - ผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบภาษี ส่วนใหญ่ไม่มายื่นช าระตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
ท าให้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  นโยบาย  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายท่ีก าหนด             
มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระเป็นจ านวนมาก 
      1.2 การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด 
   - ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึ้น และการท้ิงขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนน ามาท้ิง 
   - การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
       1.3 การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่าง ๆ 
 

                  /-การยื่นขอ... 
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   - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมา
รับบริการไม่ครบถ้วน  และผู้ขออนุญาตไม่ท าตามแบบแปลนท่ียื่นขออนุญาต 
      1.4 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
   - การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 
      1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - ยังขาดวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการปฏิบัติงาน 

   - อปพร. ขาดความรู้ ความสามารถและการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย 

  1.6  งานสวัสดิการสังคม 

   - การด าเนินการยังมีการเบิกจ่ายเงินสดแก่ผู้มีสิทธิ์รับเบ้ียยังชีพ 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
 2.1.1 จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย 
 2.1.2 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นภาษี เช่น จัดท าเสียงสปอร์ตโฆษณา
ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน แผ่นพับ เป็นต้น 
 2.1.3 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 2.1.4 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. 
    2.2 การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด 
 2.2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะและคัดแยกขยะ
ก่อนน ามาท้ิง 
 2.2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน 
    2.3 การขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารต่าง ๆ 
 2.3.1 จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 
 2.3.2 ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล                
และปิดประกาศตามร้านค้าต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
    2.4 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.4.1 แจ้งก าชับผู้รับจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท ารายการอาหารและประกอบ
อาหารส าหรับเด็กอย่างมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ 
 2.4.2 จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าแผนจัดประสบการณ์ 

/2.4.3 ครูจัดส่ง... 
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 2.4.3 ครูจัดส่งแผนจัดประสบการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนจึงไปจัดประสบการณ์ 
     2.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.5.1 อนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
 2.5.2 การจัดท าโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี 2562  

 2.5.3 การจัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  

2.6  งานสวัสดิการทางสังคม 
2.6.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิ ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชี
แทนการรับด้วยเงินสด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.4 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2564 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
     
 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรง จูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
      
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้า ท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
1.1 บุคลากรของส านักงานปลัดยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.2 หัวหน้าส านัก มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติง าน ท่ีมอบหมายอย่า งจริ ง จังและมี การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย
6 งาน ได้แก่ งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและแผน 
งานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย ง านการ เ จ้าหน้ า ท่ี  โดยมีหั วหน้ า                  
ส านักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุ คลากรและมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบั ติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 
 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุ และประ เมิ นคว าม เ ส่ีย ง ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
     2.2 การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
ส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
 
2.2 หัวหน้าส านักปลัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียง 
และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว ส านักงานปลัด                
ไม่มีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เนื่องจากผู้รับการประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยู่มี
ความเพียงพอและส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็
ตามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีความ
เส่ียงในด้านบุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการประชาชน มีไม่เพียงพอ 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความส่ียงและความถ่ีท่ีจะเกิด
หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การ จัดท าหรือการ จัดหาและการใ ช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.2 การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏบิัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 
ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
 5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
ส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม      
 
 

3.2.1 จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ  
3.2.2 พิจารณาจัดสรรอุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบริการประชาชน  
3.3.1 มีค า ส่ังแบ่งงานตามภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
3.3.2 มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนและติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษา แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ์ 
4.3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทัน
การณ์ 
5.2.1 มีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรง จูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
1.1 บุคลากรของกองการศึกษาฯ ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ มีทัศนคติท่ีดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความมุ่งมั่นท่ี
จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอย่างจริงจังและมี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย
4 งาน ได้แก่ งานการศึกษา งานส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาเด็กและ
เย าวชน  โดยมี ผู้ อ าน วยการกองการ ศึกษาฯ                    
เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุ คลากรและมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบั ติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระ บุ แ ละ ป ร ะ เมิ น ค ว าม เ ส่ี ย ง ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
     2.2 การระบุความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
     2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
ส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
 
2.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียง 
และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว กองการศึกษา  
มีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ผู้รับ
การประเมินให้การควบคุมภายในท่ีมีอยู่มีความ
เพียงพอและส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติยังต้องมีการปรับปรุง 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความส่ียงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไป ด้าน เทคโนโลยี  เพื่ อสนับสนุนการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ก าร จัดท าหรื อ การ จัดหาและการ ใ ช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.2 การ ส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ี
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
 
      
 

3.2.1 แจ้งก าชับผู้รับจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดท ารายการอาหารและประกอบอาหาร
ส าหรับเด็กอย่างมีคุณภาพถูกสุขลักษณะ 
3.2.2 ปิดประกาศรายการอาหารและจ านวนหรือ
ปริมาตรวัตถุดิบท่ีใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน 
3.2.3 ติดตามประเมินการจัดท ารายการอาหารและ
การประกอบอาหารส าหรับเด็กเป็นระยะ ๆ 
3.2.4 จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์ 
3.2.5 ครูจัดส่งแผนจัดประสบการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบก่อนจึงไปจัดประสบการณ์ 
3.2.6ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
3.3.1 มีค า ส่ังแบ่ง งานตามภารกิจหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
3.3.2 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา                     
เด็กเล็ก 
3.3.3 มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3.3.4 มีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนเป็นประจ า 
 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เพียงพอ 
เหมาะสม เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ ยวข้อง  และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่ อใ ช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
4.3.1 จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษาแนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง  และทันต่อ
เหตุการณ์ 
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5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 

 

 

กองสวัสดิการสังคม 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 

     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรง จูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกิจ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุง 
5.2.2 มีการสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

 

 

1.1 บุคลากรของกองสวัสดิการสังคม ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม มีทัศนคติท่ีดี
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มี
การติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอย่างจริงจัง
และมีการควบคุมดูแลอย่าง ใก ล้ ชิดเพื่ อ ให้กา ร
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย
3 งาน ไ ด้แก่  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน                  
งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
สตรี โดยมี ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น
ผู้บังคับบัญชา 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุ คลากรและมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระ บุ แ ละ ป ร ะ เมิ น ค ว าม เ ส่ี ย ง ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 2 .2  ก ารระบุ ความ เ ส่ียง ท่ีมี ผล ต่อก ารบรร ลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบั ติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 
 
 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมท่ี
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
ส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ สังคม และผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุ
และประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดล าดับความเส่ียงผลกระทบของความ
เส่ียง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ
เส่ียง จากการวิ เคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว กอง
สวัสดิการสังคม มีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายใน เนื่องจากผู้รับการประเมินการควบคุมภายในท่ี
มีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เพราะว่าในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส การด าเนินการยังมีความเส่ียงเพราะว่า
ในการด าเนินการดังกล่าวจะต้องเบิกเงินสดจ านวน
มาก เพื่อน าไปจ่ายแก่ผู้มีสิทธิในพื้นท่ี 
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    2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
     2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
  
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไป ด้าน เทคโนโลยี  เพื่ อสนับสนุนการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ก าร จัดท าหรื อ การ จัดหาและการ ใ ช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.2 การ ส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ี
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
 
 

2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความส่ียงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
3.2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้มีสิทธิ์ ในรูปแบบของการโอนเงินเข้าบัญชี
แทนการรับด้วยเงินสด 
3.3.1 มีค าส่ังมอบหมายงานตามภารกิจส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
3.3.2 มีการตรวจสอบบัญชีรายช่ือของผู้มีสิทธิให้เป็น
ปัจจุบัน โดยได้ประสานข้อมูลจากส านักทะเบียน
ราษฎร์และสมาชิก อบต. เพื่อมิให้จ่ายเงินซ้ าซ้อน อัน
เนื่องจากกรณีมีผู้เสียชีวิต 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เพียงพอ 
เหมาะสม เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ ยวข้อง  และน าข้อมูลลงเว็ บไซต์ เพื่ อใ ช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
4.3.1 จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษาแนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง  และทันต่อ
เหตุการณ์ 
4.3.2 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิ ในรูปแบบของการโอนเงินเข้า
บัญชีแทนการรับด้วยเงินสด 
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5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
     5.2 การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดุแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ัง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม      
 
กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
     1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรง จูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุง 
5.2.2 มีการสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
1.1 บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองคลัง มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติง าน ท่ีมอบหมายอย่า งจริ ง จังและมี การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย
4 งาน ได้แก่ งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุ คลากรและมี ก า ร
ประเมนิผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบั ติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุ และประ เมิ น คว าม เ ส่ี ย ง ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
     2.2 การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
     2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
     2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ี
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 
2.1 .1  มี การก าหนดวั ตถุประสง ค์ ทุกกิ จกรรม ท่ี
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการส่ือสาร
ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและ
วัดผลได้ 
 
2.2 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับของ
หน่วยงานมีส่วนรว่มในการระบุและประเมนิความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดย
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดล าดับความเส่ียง
ผลกระทบของความเส่ียง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส
ท่ีจะเกิดความเส่ียง จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว 
กองคลัง มีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เนื่องจากผู้รับการประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ยังไม่มี
ความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมินให้ยื่นแบบเสีย
ภาษีส่วนใหญ่ ไม่มายื่นช าระภาษีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ท าให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน  มีลูกหนี้ภาษีค้างช าระ
ประกอบกับมีการประกาศบังคับใช้ พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงท าให้การจัดเก็บภาษีล่าช้า 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความส่ียงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเส่ียง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การ จัดท าหรือการ จัดหาและการใ ช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.2 การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏบิัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมี่
ก าหนด 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 

3.2.1 จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหน้ีภาษีให้
ครบจ านวนทุกราย 
3.2.2 ประชาสัมพันธ์ความเข้ากับประชาชนในการยื่นเสีย
ภาษี  เ ช่น ป้ายประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือก า นัน 
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธืผ่านหอกระจายข่าว  แผ่นพับ             
เป็นต้น 
3.2.3 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
3.2.4 จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา 
16.30-18.00 น. 
 
3.3.1 มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทราบโดยท่ัวกัน 
3.3.2 จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี
ให้ครบจ านวนทุกราย 
3.3.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
3.3.4 จัดท าแผนท่ีภาษีฯ และน าข้อมูลแผนท่ีภาษีฯ มา
ใช้ในการจัดเก็บภาษี 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ 
4.3.2 มีการจัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้
ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
5.2.1 มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
4.2.2 มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
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กองสาธารณสุขและสาธารณสุข 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุ และประ เมิ น คว าม เ ส่ี ย ง ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
 

 
 
1.1 บุคลากรของกองสาธารณสุขฯ ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ มีทัศนคติท่ีดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะ
ใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย3 
งาน ได้แก่ งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 
โดยมีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  เป็นผู้ดูแล 
 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่าง เหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี
ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 
2.1 .1  มี การก าหนดวั ตถุประสง ค์ ทุกกิ จกรรม ท่ี
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการส่ือสาร
ให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมี ส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและ
วัดผลได้ 
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2.2  การ ระบุ คว าม เ ส่ี ย ง ท่ี มี ผล ต่อก ารบร ร ลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการ
จัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
 
 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไป ด้าน เทคโนโลยี  เพื่ อสนับสนุนการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ 
 

2.2 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียง 
และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว กองสาธารณสุข 
มี จุดอ่อน/ความเส่ียง ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
เนื่องจากผู้รับการประเมินการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ยัง
ไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการประเมินปริมาณ
ขยะมีเพิ่มมากขึ้นและประชาชนบางรายไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนน ามาท้ิง ปริมาณขยะท่ี
เพิ่มข้ึนและการท้ิงขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อนน ามาท้ิง 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความส่ียงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียน
ให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 
3.2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะ และการคัดแยกขยะก่อนน ามา
ท้ิง 
3.2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะในแต่ละ
วัน 
3.2.3 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บให้ประชาชน
รับทราบ 
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3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ก าร จัดท าหรื อ การ จัดหาและการ ใ ช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.2 การ ส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏบิัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
     4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ี
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 
4. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
5.2 การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดุแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ัง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม      
 
 

3.3.1 มีค า ส่ังแบ่งงานตามภารกิจหน้า ท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
3.3.2 ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ พนักงานขับรถ 
และพนักงานประจ ารถขยะ  
3.3.3 จัดท าแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในการ
จัดเก็บขยะแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า 
3.3.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เพียงพอ 
เหมาะสม เช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ ยวข้อง  และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่ อใ ช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษา แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ์ 
4.3.2 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้
ประชาชนรับทราบ 
 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปรายงายผลเสนอผู้บริหารทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
    
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
  
 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรง จูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 บุคลากรของกองช่าง ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.2 ผู้อ านวยการกองช่าง มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีภายในกอง มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติง าน ท่ีมอบหมายอย่า งจริ ง จังและมี การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย
4 งาน ได้แก่ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุม
อาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง                
โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุ คลากรและมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งบุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบั ติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและ
เพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
     2.2 การระบุความเส่ียง ท่ีมีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์ความ
เส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
  
       2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ี
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
     2 .4  การร ะบุและการประ เมิน การ
เป ล่ียนแปลง ท่ีอาจมี ผลกระทบอย่ า ง มี
นัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบ คุม เพื่ อลดความ เ ส่ี ยง ในการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 
 

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานมีการส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจ
ตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
2.2 ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดยก าหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา และจัดล าดับความเส่ียงผลกระทบของ
ความเส่ียง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 
จากการวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว กองช่าง มีจุดอ่อน/ความ
เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากผู้รับการประเมินการ
ควบคุมภายในท่ีมีอยู่ยังไม่มีความเพียงพอ เนื่องจากผู้รับการ
ประเมินให้การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน และผู้ขอ
อนุญาตไม่ท าตามแบบแปลนท่ียื่นขออนุญาต  
 
 
 
 
2.3 มีการวิ เคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความส่ียงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงนั้นให้มีผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เมื่อก าหนดวิธีการควบคุม
ป้องกันหรือลดความเส่ียงได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและ
น าไปปฏิบัติ 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเส่ียง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
      
 
 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ี
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและการใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนให้มีการปฏิบั ติตามการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด 
     4.2 การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบั ติตามการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด 
     4 .3  ก าร ส่ือสารกั บบุ คคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ  การพัฒนา และการ
ด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ี
ก าหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
5.2 การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดุแล เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม      
 

3.2.1 จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 
3.2.2 ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆเช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใสและปิดประกาศ
ตามร้านค้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง 
 
3.3.1 มีค าส่ังแบ่งงานตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ชัดเจน 
3.3.2 จัดท าแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
ต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 
3.3.3 ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโปร่งใสเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้และทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อใช้เป็นอหล่งข้อมูลในการค้นคว้า
หาความรู้ 
 
 
4.3.1 จัดให้มีการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะน า 
และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม 
เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
4.3.2 จัดท าคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์ 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมท่ีมี
ความเส่ียงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องด าเนินการ
ปรับปรุง 
5.2.2 มีการสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุก
เดือน 



 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5  องค์ประกอบ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
 
 

(ลงช่ือ)   
                                (นายรณภูมิ  ชาภูวงศ์)                               

                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
                             วันท่ี  30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2564  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      แบบ  ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุดวันท่ี  30 เดือน  กันยายน พ.ศ.2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์                         
เพื่อให้ปฏิบัติงาน ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
เกิ ดคว ามร วด เ ร็ ว ในการ
ช่วยเหลือ ประชาชน ได้อย่าง
ทันท่วงที รวดเร็วและทันต่อ
เหตุการณ์และเป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 
 
 

- ยังขาดบุคลากร
และวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- จัดท าค าส่ังเรื่องแบ่งงาน
บริหารและมอบหมายการ
ปฏิบัติงานหน้าท่ีของส่วน
ราชการภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 
- ก า ร จั ดท า โ ค ร ง ก า ร
ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
- ก า ร จั ดท า โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เจ้าหน้าท่ีด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-ระเบียบ หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย 

- การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ค า ส่ั ง  แบ่ ง ง าน และ
มอบหมายงาน 
- การจัดท าโครงการ
ด าเนินการป้องกันและ
ลดอุบั ติ เหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
- การจัดท าโครงการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ี
ด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เจ้าหน้าท่ี 
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี และมี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ช่วย เห ลือประชาชน
ผู้ประสบภัย 

- ยั ง ข า ด  วั ส ดุ
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่ องใ ช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- อนุมัติงบประมาณ เพื่อ
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้  
- - การ จัดท า โครงการ
ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 
- ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพ
เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
เจ้าหน้าท่ีด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ส านักงานปลัด 

 
                                                                                                        (ลงช่ือ)...................................................... 
                               (นายรณภูมิ   ชาภูวงศ์) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 



 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเส่ียงท่ีมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
การพัฒนาด้านการจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์                         
1.1 เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการ จัด เก็ บร าย ไ ด้ 
ด า เนิ น การ เป็ น ไ ปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
ส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไปตามนโยบาย
และเป้าหมายท่ีก าหนด 
1.3 เพื่อให้การจัดเก็บภาษี 
มี ค วาม เป็ นธ ร รม  และ
จัดเก็บอย่างท่ัวถึง 
 

มี ลู ก ห นี้ ภ า ษี ค้ า ง
ช าระ  

1. มีค า ส่ังแบ่งงานตาม
ภ า ร กิ จ ห น้ า ท่ี ค ว า ม
รับผิดชอบชัดเจน 
2. จัดประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี 
3.การจัดท าหนังสือเร่งรัด
การช าระภาษีแจ้งลูกหนี้
ภาษีครบจ านวนทุกราย  
4.  จัดท าแผน ท่ีภาษี ฯ 
และน าข้อมูลแผนท่ีภาษีฯ
มาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่ เพียงพอ เนื่องจาก
ผู้รับการประเมินให้ยื่น
แบบเสียภาษีบางส่วน 
ไม่มายื่นช าระภาษีตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

มี ลู ก ห นี้ ภ า ษี ค้ า ง
ช าระ 

1. จัดท าหนังสือเร่งรัด
ก า ร ช า ร ะ ภ า ษี แ จ้ ง
ลู ก ห นี้ ภ า ษี ใ ห้ ค ร บ
จ านวนทุกราย 
2. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ
ประชาชนในการยื่ น
ภาษี  เ ช่น  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ขอวาม
ร่วมมือก านัน  ผู้ใหญ่ 
บ้าน  ประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายเสียง 
แผ่นพับ เป็นต้น 
3. จัดให้บริการจัดภาษี
นอกสถานท่ี 
4. การให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกเวลาราชการ 
ต้ังแต่ เวลา  16 .30 -
18.00 น. 

ง า น พั ฒ น า จั ด เ ก็ บ
รายได้ 

 
                                                                                                                                   (ลงช่ือ)...................................................... 
                               (นายรณภูมิ   ชาภูวงศ์) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ 

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์  

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กร ะ บ ว น ก า ร ง า น  ก า ร ข อ 
อนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง 
อาคารต่างๆ  

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ
อนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง
อาคารต่างๆในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด าเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
กระบวนงาน การจัดเก็บขยะ รักษา
ความสะอาด 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินการจัดเก็บขยะ 
รักษาความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  

การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ
อ นุ ญ า ต เ ต รี ย ม
เ อ ก ส า ร ม า รั บ
บริการไม่ครบถ้วน 
และผู้ขออนุญาตไม่
ท าตามแบบแปลน
ท่ียื่นขออนุญาต 

 

 
 

1.ปริมาณขยะที่
เพิ่มข้ึนและการท้ิง
ขยะไม่ได้มีการคัด
แยกก่อนน ามาท้ิง 

1 . มี ค า ส่ั ง แ บ่ ง ง า น ต าม
ภ า ร กิ จ ห น้ า ท่ี ค ว า ม
รับผิดชอบชัดเจน 
2.จัดท าแผ่นพับ เกี่ยวกับ
การขออนุญ าตก่ อสร้ า ง
ดัดแปลงต่อเติมอาคารแจก   
ผู้มาติดต่อ 
3.ประชาสัมพันธ์ตามส่ือ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโปร่งใสเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วย
การขออนุญาตก่อสร้าง 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าท่ีรับผิดชอบชัดเจน 
2.ประชุมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
พนักงานขับรถ และพนักงาน
ประจ ารถขยะ 

การยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ
อ นุ ญ า ต เ ต รี ย ม
เ อ ก ส า ร ม า รั บ
บริการไม่ครบถ้วน 
และผู้ขออนุญาตไม่
ท าตามแบบแปลน
ท่ียื่นขออนุญาต  

 
 

 ปริมาณขยะมีเพิ่ม
มากข้ึน และ
ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัด
แยกขยะก่อนน ามา
ท้ิง 

ก า ร ยื่ น ข อ
อนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงต่อเติม
อ า ค า ร  ผู้ ข อ
อนุญาตเตรียม
เอกสารมารับ
บ ริ ก า ร ไ ม่
ครบถ้วนและผู้
ขออนุญาตไม่ท า
ตามแบบแปลน
ท่ียื่นขออนุญาต 
 

ปริมาณขยะที่
เพิ่มข้ึนและการ
ท้ิงขยะไม่ใด้ มี
การคัดแยกก่อน
น ามาท้ิง 

1 . จั ด ท า คู่ มื อ  แ ผ่ น พั บ 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ อ นุ ญ า ต
ก่อสร้ า ง ดัดแปลง  ต่อ เ ติม
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ 

2.ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ
เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โปร่งใสและปิดประกาศตาม
ร้านค้าต่าง ๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการ
ขออนุญาตก่อสร้าง 
 

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการก าจัดขยะ และการคัด
แยกขยะก่อนน ามาท้ิง 
 

งานออกแบบและ
การควบคุม
อาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
                                                                                                   (ลงช่ือ)...................................................... 
                               (นายรณภูมิ   ชาภูวงศ์) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกิจ
ตามแผนการด าเนนิการหรือ

ภารกิจอืน่ๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล  
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
กระบวนงาน  การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ 
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

2.การจัดเก็บขยะ
ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้าน
ภาวะโภชนาการ
และการประกอบ
อาหารยังไม่ได้
มาตรฐาน 
การจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ให้ได้มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติ 
 

3.จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในการจัดเก็บ
ขยะแต่ละวัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้า 
4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
 
 
1.มีค าส่ังแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.มีแผนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4.มีการติดตามการจัดท า
แผนจัดประสบการณ์และ
นิเทศงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่มีความ
เพียงพอและส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง   
การจัดกิจกรรม
ส าหรับเด็กยังไม่ได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- การด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กด้านการจัด
กิจกรรมส าหรับ
เด็กยังไม่ได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งชาติ 

2.จัดท าแผนการปฏิบัติงานการ
จัดเก็บขยะในแต่ละวัน 
3.ประชสัมพันธ์แผนการจัดเก็บให้
ประชาชนรับทราบ 
 
 
 
 
1.จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนจัดประสบการณ์ 
2.ครูจัดส่งแผนจัดประสบการณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนจึง
ไปจัดประสบการณ์ 
3.ออกนิเทศติดตามการจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
งานจัดการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

โครงการส นับสนุนการจั ด 
สวัสดิการทางสังคม 
- โครงการสนับสนุนการจัด
รายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้ข่าย
ส า ห รั บ ส นั บ ส นุ น ก า ร
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบ้ียยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยัง
ชีพผู้ด้อยโอกาส 

 
 
 
 

- การด า เ นินการเบิก
จ่ายเงินสดแก่ผู้มีสิทธิ์รับ
เบ้ียยังชีพ 

- มีค าสั่งมอบหมายงานตาม
ภายกิจส าหรับ เจ้ าหน้า ท่ี
ผู้รับผิดชอบ 
- มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี
รายช่ือของผู้มีสิทธิ์ ให้ เป็น
ปัจ จุ บั น  โดย ไ ด้ประสาน
ข้อมูลจากส า นักทะเบียน
ราษฎร์และสมาชิก อบต. 
เพื่อมิให้จ่ายเงินซ้ าซ้อน อัน
เน่ืองจากกรณีมีผู้ เสียชีวิต 
และย้ายที่อยู่ 

- การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
มีความเพียงพอเพราะว่าใน
การปฏิบัติหน้าท่ีได้ปฏิบัติ
ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สู งอายุ  เบี้ยผู้พิการ 
และเบ้ียผู้ด้อยโอกาส 
 

- การด าเนินการภายใน
ที มี อ ยู่ มี ค ว า ม ไ ม่
เพียงพอเพราะว่าในการ
ด า เ นิ นก าร ดั ง กล่ า ว
จ ะ ต้ อ ง เ บิ ก เ งิ น ส ด
จ านวนมากเพื่อน าไป
จ่ายแก่ผู้มีสิทธิในพื้นท่ี 
 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
เพื่ อส ร้ า งความรู้ คว า ม
เ ข้ า ใ จ แ ก่ ผู้ มี สิ ท ธิ  ใ น
รูปแบบของการโอนเงินเข้า
บัญชีแทนการรับด้วยเงิน
สด 

กองสวัสดิการสังคม 
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