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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักงานปลัด 
  ๑.1)  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น            
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและสมาชิก
สภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
 
 1.2) กิจกรรมงานพัฒนาและสวัสดิการสังคม   
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม
ภายนอกคือ  
     -  การรับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   และผู้พิการ  
ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง 
ในการเข้าถึง สวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง   ปัญหา
ผู้รับเบี้ยฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขต พ้ืนที่ แต่ตัวตน
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และปัญหาการสื่อสารภาษา
ระหว่างเจ้าหน้าที่และ  ผู้รับเบี้ย ฯ 
     -  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มี
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเบิกจ่ายเพราะ
ต้องเบิกจ่ายมา เป็นเงินสดจากธนาคาร  เพื่อน า
จ่ายให้แก่ผู้รับเบี้ยแต่ละหมู่บ้าน  ปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มา
รับเบี้ยฯ  ไม่ทั่วถึง  และปัญหาการสื่อสารภาษา
ระหว่างเจ้าหน้าที่และ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
 
1.3)  กิจกรรม  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  คือ  
-ประชาชนไม่ตระหนัก  ไม่เห็นความส าคัญของ
การก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ผลการประเมิน 
      โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.ป่ากลาง
ประกอบด้วย ส านักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง และ
กองการศึกษาฯ 
     ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  ๖   งาน   คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งาน
นโยบายและแผน  ๒) งานกฎหมายและคดี  ๔) งาน
สวัสดิการและสังคม  ๕) งานส่งเสริมการเกษตร  ๖) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน  ๖  กิจกรรม ดังนี้ 

พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน  6  

กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. กิจกรรมงานพัฒนาและสวัสดิการสังคม 
๓. กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๔. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน

จากโรคติดต่อ   
๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) 
- ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
 
๑.4) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ  เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. 
ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ  
เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยัง
ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 
 
๑.5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก คือมีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่น และ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์  ท าให้ยากต่อการ
ควบคุมป้องกัน 
 
๑.6) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
ขาด 
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร  และปัจจัย
ภายนอก คือ  
ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัย
ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 

กองคลัง 
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มี
การเร่งรัดให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้อยู่ในห้วงเวลา  
แต่เอกสารไม่ครบถ้วน  ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
            
1.๒)  กิจกรรมด้านพัสดุ   เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐยังไม่เสถียรภาพ  บางวันระบบใช้งาน
ไม่ได้  อีกท้ังยังมีการเร่งรัดให้จัดซื้อจัดจ้าง งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏ ในภารกิจ   ๓  งาน  คือ                                                             
             ๑. งานการเงินและบัญชี 

๒. งานพัสดุ 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๑. โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่า  ไม่มีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ   แต่ต้องด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ   
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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ต่อ) 
เปลี่ยนแปลงของระเบียบและหนังสือสั่งการบ่อยครั้ง  
อีกท้ังยังมีการเร่งรัดให้จัดซื้อจัดจ้างงานมีประมาณ
มาก 
1.๒)  กิจกรรมด้านพัสดุ   มีปริมาณมาก ท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย 
 
1.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้   เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  การรับเงิน
ยังไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับการจัดเก็บยังขาดประสิทธิภาพ  
 
กองช่าง 
1.1)  กิจกรรมด้านการบริหารงานกองช่าง   เกิด
จากสภาพแวดล้อมการท างานภายในเป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจาก  การค านวณราคากลางงาน เป็นการ
ควบคุมเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งได้ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 
 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.๑ กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา        
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้  ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ  มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนเด็กที่เพ่ิมข้ึนและยังขาดอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่น 
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายใน ดังนี้ งานล่าช้าไม่ตรงตามวัตถุ 
ประสงค์เนื่องจากปัจจัยเสี่ยง คือขาดแคลน 
บุคลากรและบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่น
นอกเหนือจากงานในหน้าที่ท าให้ปริมาณงานมาก 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
กองช่าง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ที่ปรากฏ   ๑ งาน คือ 
     ๑. งานบริหารงานกองช่าง 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการ
ประเมิน   บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบ
จุดอ่อนที่เกิดข้ึนใหม่ ในกิจกรรมอ่ืน คืองานก าหนด
ราคากลาง    
 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏ ๒ งานคือ 
งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔  
พบจุดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมด้านงานบริหาร
การศึกษา และด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
ส านักงานปลัด 
๒.๑) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  
พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิด
ว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้
เสนอความเห็นต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยท่ีจะ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 
 
2.2)  กิจกรรมงานพัฒนาและสวัสดิการสังคม   
พบว่า  
     -  การรับ ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   และผู้พิการ  
ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง 
ในการเข้าถึง สวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง   ปัญหา
ผู้รับเบี้ยฯ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขต  พ้ืนที่ แต่ตัวตน
อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และปัญหาการสื่อสารภาษา
ระหว่างเจ้าหน้าที่และ  ผู้รับเบี้ย ฯ 
     -  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มี
ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเบิกจ่ายเพราะ
ต้องเบิกจ่ายมา  เป็นเงินสดจากธนาคาร  เพื่อน า
จ่ายให้แก่ผู้รับเบี้ยแต่ละหมู่บ้าน  ปัญหาด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  มา
รับเบี้ยฯ  ไม่ทั่วถึง  และปัญหาการสื่อสารภาษา
ระหว่างเจ้าหน้าที่และ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
 
2.3)  กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
     ประชาชนในพื้นท่ีขาดความใส่ใจในการก าจัด
ขยะในครัวเรือน  ไม่มีการคัดแยกขยะ  ท าให้ขยะ
ในพ้ืนที่มีปริมาณมาก   จึงเกิดปัญหาไม่มีสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

 

การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนต าบลป่า

กลาง อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมาก

ขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการก าหนด

วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการ

ท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย 

และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ต้องอาศัย

ความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและ

พนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 
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    2. การประเมินความเสี่ยง(ต่อ) 
2.4)  กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
      โอกาสเกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่มีสูง เนื่องจาก
ทัศนคติและพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕  ป. ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดย
ชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
 
๒.5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและ
ความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า
ยอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน
ของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้
คนอ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบ  ต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย  
 
๒.6)  กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร   
       เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจัจยัภายในคือขาด
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร  และความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ข้ึนอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชน
จากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการ
ส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจาก
ระดับอ าเภอ   
กองคลัง 
2.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี   การ
จัดท าเอกสารไม่มีการสอบทานก่อนท าการ
เบิกจ่าย ท าให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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    2. การประเมินความเสี่ยง(ต่อ) 
2.๒)  กิจกรรมด้านพัสดุ   งานพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ  ขาดประสิทธิภาพ 
2.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  การลงพ้ืนที่
จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน  
จะเกิดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ  ซึ่งบางครั้งการลงพื้นที่จัดเก็บอาจจะไม่มีผู้มา
ช าระภาษีจึงจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกใบเสร็จซึ่ง
ผู้รับผิดชอบได้ลงนามไปแล้ว 
กองช่าง   
2.1)  กิจกรรมด้านการบริหารงานกองช่าง 
2.1.1  เกิดจากสภาพแวดล้อมการท างานภายในเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจาก  การด าเนินงานการค านวณราคา
กลาง โดยทั่วไปคณะกรรมการก าหนดราคากลางจะ
มอบให้กองช่างในการจัดราคากลางแล้วน าเสนอเพ่ือ
พิจารณาส่วนคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากส่วนอื่นๆจะ
ไม่ให้ความส าคัญหรืออาจไม่เข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และบทบาทของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางท าให้ภาระงานจึงมารวมไว้ที่กองช่าง ไม่ว่า
งานสืบราคา เนื่องจากราคาที่เผยแผ่โดยส านักงาน
พานิชย์ ไม่ครอบคลุม และไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการเท่าท่ีควรในการสืบราคา 
2.2.1)ด้วยบริบทของท้องถิ่น การท างานที่ต้องอาศัย
ความรวดเร็วเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของ
ชุมชนท าให้ในการปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดได้ 
ตลอดเวลา 
 กองการศึกษาฯ 
2.๑)  กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่า 
จ านวนเด็กเล็กเพ่ิมข้ึนทุกปี จ านวนครูผู้ดูแลเด็กไม่
เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่เพ่ิมข้ึน 
2.๒)  กิจกรรมด้านอาคารสถานที่   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  มีขนาดคับแคบไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่
เพ่ิมข้ึน 
กิจกรรมการควบคุม 
ส านักงานปลัด 
๓.1)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นท่ีให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุมมีการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน  ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ                
เงินแผ่นดิน ฯ  ข้อ 6  การติดตามประเมินผล 
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๒.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/
ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ 
๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมี
บทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น   รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่น การจับ
สลากรางวัล ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
 
3.2)  กิจกรรมงานพัฒนาและสวัสดิการสังคม   
   ประสานผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. ให้ส ารวจผู้
มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ  ในชุมชนและท าหนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯเตรียม  เอกสารเพื่อ
เตรียมการขึ้นทะเบียนเมื่อถึงช่วงเวลารับขึ้นทะเบียน   
ประสาน ธนาคารเพ่ือออกมาบริการ เปิดบัญชีเงินฝาก 
ของผู้สูงอายุ  และผู้พิการ ที่ประสงค์ในการเปิดบัญชี
เงินฝาก พร้อมที่จะรับเงินโอนจาก อบต.   ประสาน 
สมาชิก อบต. /  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการอ านวยความ
สะดวกในการรักษาความปลอดภัยใน    ในการสื่อสาร
กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในแต่ละหมู่บ้านของตนเอง 
 
3.3)  กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
1. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยกันคัด
แยกขยะมูลฝอย  ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ในด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
  2. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและน ากลับมา
ใช้ใหม่ 
  3. อบรมให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 

๓.4) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ    ส่งเสริม/อบรมโครงการและป้องกัน
ไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสนับสนุนซื้อ
ทรายอะเบท น้ ายาพ่นหมอกควันน้ ามันส าหรับพ่น
หมอกควัน ตามแผนก าหนด ปีละ 3 ครั้งพ่นเดือน
พฤษภาคมและเดือนสิงหาคม ของทุกปีและกรณี
ฉุกเฉินต้องได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลปัว 
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  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
๓.5  กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
       จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพตดิในกลุม่เสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง , ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็น
ต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและ
จุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยา
เสพติด 
 
๓.6 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร   
      สรรหาเจา้หน้าทีที่มี่ความรูด้า้นการเกษตร
โดยตรง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง  และ
ประสานความร่วมมือกับเกษตรอ าเภอเพ่ือส่งเสริม
ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทราบ 
 
กองคลัง 
3.1)  กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
-  แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง  และมีการ
ก ากับดูแลผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
 
3.2)  กิจกรรมด้านพัสดุ  ก าหนดกิจกรรมขึ้นมา
ควบคุมดังนี้ 
-  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุไว้อย่างเป็น
ล าดับขั้นตอนเพ่ือการด าเนินงานที่ถูกต้องและเป็น
ระบบ 
-  อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้และน าความรู้มาเพ่ิมศักยภาพ
ของงานพัสดุให้ดียิ่งขึ้น 
 
3.3)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
-  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าการิ    
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
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กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
กองช่าง  
3.1)   กิจกรรมด้านการบริหารงานกองช่าง  
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
3.1.1 มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
เข้าใจหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง มาร่วมใน
คณะกรรมการก าหนดราคากลางยิ่งข้ึน 
3.1.2  มีการตรวจทานจากผู้มีความรู้ด้านการ
ค านวณราคากลางในการตรวจสอบ และแนะน า กรณี
เกิดข้อผิดพลาด 
 
กองการศึกษาฯ 
3.1)  กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา  ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม  โดยจ ากัดจ านวนเด็กไม่รับ
จ านวนเด็กเล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานของครูต่อ 1  คน 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจใน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้าส่วนงาน และปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ  
อบต.ป่ากลาง มีความเหมาะสมครอบคลุมทุก
ด้าน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน าการ
จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ฯ  
ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่น่า
พอใจมากขึ้น 

          



  ผลการประเมินโดยรวม 
            องค์การบริหารสว่นต าบลปา่กลาง  การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบท้ัง ๕ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้   การจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมงานพัฒนาและสวัสดิการสังคม  กิจกรรมการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การ
ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  งานส่งเสริม
การเกษตร  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ   งานจัดเก็บรายได้  งานบริหารงานกองช่าง   งานบริหาร
การศึกษา   
 
 

                                                                   (ลงชื่อ).........................................ผู้รายงาน  
      (นายประกอบ   แสนทรงสิริ) 

                ต าแหนง่นายกองค์การบริหารสว่นต าบลปา่กลาง 
                                                                   วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 


