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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน   นายอ าเภอล าปลายมาศ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง        
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน        
ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอ
ล าปลายมาศ  

ลายมือชื่อ     ถวัลย์ โขมโนทัย 
              (นายถวัลย์  โขมโนทัย) 

      ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
      วันที่   ๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงส าคัญและก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงควบคุมภายในปีงบประมาณหรือ            
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๑.๑ ส านักปลัด 
          - ด้านข้อมูลข่าวสาร ในการจัดเตรียมข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ยังไม่ครบถ้วนเท่าท่ีควร                       

                    - ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
เยาวชน  
                    - ด้านงบประมาณ มีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงและค าชี้แจงบ่อยครั้ง 
                    - การจัดรวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นหมวดหมู่             
ท าให้ยากต่อการค้นหา 
                    - ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก     
มีการเสนอโครงการมากกว่างบประมาณที่มีอยู่ 
                    - ประชาชนในพื้นท่ีขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
              ๑.๒ กองคลัง  
                    - ลายมือชื่อผูเบิก ผูมีอ านาจอนุมัติ ไมครบถวนท าใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 

- การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุยังไมค่รบถ้วน  
- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ให้ข้อมูลการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นปัจจุบัน 
- การจัดท าแผนที่ภาษีของ อบต. ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

   /๑.๓ กองช่าง... 
 



- ๒ - 
              ๑.๓  กองช่าง 

- ข้อมูลรายละเอียด ต าแหน่ง สถานที่ตั้งโครงการมีการคลาดเคลื่อนจากเดิม ท าให้มีการส ารวจ  
ตรวจสอบใหม่และมีความล่าช้า 
  - การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการ 
ไม่ครบถ้วน 

   ๑.๔  กองการศึกษาฯ 
- ไม่มีอาคารสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ 

              ๑.๕  กองส่งเสริมการเกษตร 
- กิจกรรมหรือโครงการด้านส่งเสริมการเกษตรมีน้อย เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

    ๑.๖ กองสวัสดิการสังคม 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการทีย่้ายเข้าและย้ายออกจากพ้ืนที่ รวมทั้งกรณีเสียชีวิตบางราย ไม่ได้มีการแจ้ง          

ให้อบต.ทราบ 
        ๑.๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- พบการแพร่ระบาดและมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    ๒.๑ ส านักปลัด  
          - ด้านข้อมูลข่าวสาร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารข้อมูลข่าวสารไว้บริการ 

ประชาชนที่มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน โดยประสานงานขอข้อมูลข่าวสารจากส่วนการงาน         
เจ้าของข้อมูล 

- ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนเกี่ยวกับการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายใน เพ่ือจัดให้มี
การด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ อบต. เช่น การแข่งขันกีฬา การเล่น
กีฬา ออกก าลังกาย ดนตรี การฝึกอาชีพ เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด 

- ด้านงบประมาณ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง ก่อนที่จะด าเนินการจัดท า 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้มีการประชุมส่วนการงานต่างๆ เพ่ือพิจารณาจัดท างบประมาณ         
ให้สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่มีอยู่ และจัดท างบประมาณรายจ่ายให้จัดล าดับความส าคัญความจ าเป็น
เร่งด่วนของโครงการกิจกรรมด้านต่างๆ ก าชับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงาน ควรเป็นโครงการ            
ที่มีความต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ   

          - ให้แต่ละส่วนราชการจัดรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ มติและหนังสือสั่งการต่างๆ ไว้ให้เป็น 
หมวดหมู่ สามารถค้นหาและน าไปใช้ได้อย่างสะดวก และจัดรวบรวมระเบียบ ข้อบังคับ มติหนังสือสั่งการต่างๆ 
คู่มือการปฏิบัติงานไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  
                   - ด้านการติดตามประเมินผลพัฒนาฯ มีการแจ้งให้หน่วยงานที่ด าเนินการตามแผน หรือโครงการ 
ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และให้มีการปรับปรุง แก้ไขโครงการ หรือกิจกรรมใดที่ประสบ
ความส าเร็จน้อย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นแล้วด าเนินการ              
ตามแผนการปรับปรุงนั้น ในปีงบประมาณถัดไป พร้อมติดตามประเมินผลการด าเนินการในแต่ละปีและจัดล าดับ
ความส าคัญในการด าเนินการแต่ละโครงการ 
                   - ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ส ารวจครัวเรือนที่มีต้องการน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และด าเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า                               

/๒.๒ กองคลัง... 



 
- ๓ - 

    ๒.๒ กองคลัง  
         - ด้านตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินใหหนวยงานเจาของงบประมาณผูเบิก ก าชับ ก ากับ 

ดูแล เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมสงเอกสารการเบิกจายใหกองคลังอยางครบถวน 
และสงภายในก าหนดระยะเวลาอยางเครงครัดเพ่ือไมใหระยะเวลาการเบิกจายเกินกวาระเบียบก าหนด           
เมื่อไมถูกตองใหแกไขให้แลวเสร็จภายในก าหนด 

- ด้านพัสดุครุภัณฑ์ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 
ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  

- ด้านภาษีและการจัดพัฒนารายได้ ในกรณีทีมี่การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ผู้มีหน้าที ่      
เสียภาษีแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพ่ือจะได้คิดค านวณอัตราภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสอบถามการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากประชาชนทุกครั้งที่มาเสียภาษี 

- ด้านการจัดท าแผนที่ ภาษี อบต. ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าแผนที่ภาษ ี
อบต. เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาท าความเข้าใจในการจัดท าแผนที่ภาษี อบต. และ
ก าชับติดตามการจัดท าแผนที่ภาษี ของ อบต.ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
     ๒.๓ กองช่าง 

- ด้านการส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ให้มีการสอบถามข้อมูล 
สถานที่ตั้งโครงการจากผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และส ารวจข้อมูลพ้ืนที่         
แต่ละหมู่บ้านให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง พร้อมทั้งชี้แจงการด าเนินการก่อสร้างตามโครงการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ และการประชุมสภา อบต. เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต. ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้าใจถึงขั้นตอน 
วิธีการด าเนินการก่อสร้างที่ถูกต้อง 
  - ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ให้จัดท าคู่มือ แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
ต่อเติมอาคาร แจกผู้มาติดต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง 
              ๒.๔ กองการศึกษาฯ 

- ด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง 
อาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาอยู่ และประสานหน่วยงานในส่วนที่เก่ียวข้อง เพ่ือด าเนินการ 
ก่อสร้างอาคาร 
           ๒.๕ กองส่งเสริมการเกษตร 

 - ด้านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร ให้ด าเนินการส ารวจและเสนอ   
กิจกรรมหรือโครงการด้านการ ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ อบต. 
                ๒.๖ กองสวัสดิการสังคม 

  - ด้านเบี้ยยังชีพ ให้มีการตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อ 
ในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่าย และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูล       
ที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง และตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการเสียชีวิตและการโอนย้าย 
           ๒.๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 -  ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด ให้มีการด าเนินโครงการควบคุมป้องกันโรค 
ไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญและ            
มีส่วนร่วมในการป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 

หมายเหตุ  อบต.หินโคน ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  
              จึงไม่มีการจัดท าแบบรายงาน ปค. ๖ 



แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        ๑.๑ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า 
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
        ๑.๒ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
        ๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ 
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
        ๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของหน่วยงาน 
        ๑.๕ ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ               
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบ          
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์            
ของหน่วยงาน 
  

 
ผลการประเมิน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้วิเคราะห์
ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน          
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ 
256๒ พบว่า ผู้บริหารนุกระดับให้ความส าคัญกับ
การมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแบ่ง
โครงสร้างส่วนราชการภายในมีความชัดเจน และ
ครอบคลุมทุกพันธกิจขององค์การ จากการประเมิน
ความเสี่ยง พบจุดอ่อนความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ของแต่ละ
ส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 
ข้อสรุป  
        สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่มีผลต่อ
การปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงาน การแบ่งงาน        
การมอบหมายงาน การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ 
ประชาชน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สภาพอากาศ         
เป็นต้น ซึ่ งมีผลท าให้การปฏิบัติ งานไม่ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ทุกส่วนราชการยังมีระบบการควบคุม
ภายในที่ยังไม่เหมาะสมในบางกิจกรรม ซึ่งจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงต่อไป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 - ๒ - 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
       ๒.๑ ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
       ๒.๒ ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม       
ทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง 
       ๒.๓ พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต         
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
       ๒.๔ ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ         
มีผลกระทบอย่ามีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 

 

ผลการประเมิน 
         มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา           
อบต. หินโคน เป็นวัตถุประสงค์ระดับองค์การ          
เพ่ือสนองนโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งหวัง           
ให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและสามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกโครงการ        
ที่ อบต. หินโคน ด าเนินการล้วนสอดคล้อง                
กับแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้            
อบต.หินโคน มีการระบุความเสี่ยงที่ส่งผล                  
ให้กิจกรรมไม่สัมฤทธิ์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้        
รวมทั้งยังพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมอ่ืนๆ           
ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์โดยตรง  
แต่ถือว่ามีความส าคัญต่อการด าเนินงานของ อบต. 
อาทิ ภารกิจด้านการพัสดุ, ภารกิจด้านบุคคล, 
ภารกิจด้านสารบรรณ บุคลากรทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายในและมีส่วนร่วม         
ในการประเมินความเสี่ยง ภายใต้การควบคุมของ          
ผู้ก ากับดูแล จึงสามารถลดอัตราความเสี่ยงได้ 
 
ข้อสรุป 
        อบต. หินโคน มีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับหน่วยงานย่อย และระดับองค์กร วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดย
ค านึงถึงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน 
ตลอดจนโอกาสการเกิดทุจริต ดังนั้น การประเมิน
ความเสี่ยงจึงมีความเหมาะสม 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 

         ๓.๑ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม           
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์            
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                               

        ๓.๒ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

         ๓.๓ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

     

 
 
ผลการประเมิน 
        อบต.หินโคน มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน          
ที่ชัดเจน โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน รวมถึงมีการน าเทคโนโลยี
และระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการควบคุมที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศ 
      ทุกส่วนราชการได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการ
ประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและ        
เข้าใจวัตถุประสงค์การควบคุม 
 
ข้อสรุป 
        อบต.หินโคนมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติ         
ที่ท าให้เกิดการควบคุมท่ีดี โดยใช้นโยบาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการเป็นแนวทางในการก ากับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตาม 
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม          
ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุม
บางเรื่องยังก าหนดไม่เหมาะสม ซึ่งจะไดม้ีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเติมต่อไป    
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ จัดท าหรือจัดหาและการใช้สารสนเทศ         
ที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี           
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ    
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ          
การควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน                 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ    
เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 

 
ผลการประเมิน 
            อบต. หินโคน มีระบบข้อมูลสารสนเทศ           
ที่มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ข้อมูลด้านต่างๆ 
ที่ได้จากภายในและภายนอกนั้นมีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนภายในองค์กรเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีความเข้าใจถูกต้อง
ตรงกันก่อเกิดผลดีในการปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาด
เพราะมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอยู่เสมอ 
ท าให้ไม่เกิดงานที่ซ้ าซ้อนและการล่าช้าในการท างาน 
ปฏิบัติงานได้ทันต่อเวลาและถูกต้อง การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกนั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเพราะมีการปรึกษาหารือ
และติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอ 
 
ข้อสรุป 
        อบต.หินโคน มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ                   
ที่เหมาะสม ทันต่อเวลาและถูกต้อง เพียงพอในการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  
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๕. การติดตามประเมินผล 
        ๕.๑ ระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน  และการประเมินผล           
เป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ         
ว่าปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
        ๕.๒ ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแก้ไข            
ได้อย่างเหมาะสม 
 

 
 
ผลการประเมิน 
          อบต.หินโคน มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ท าให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
 
ข้อสรุป 
          จากการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน อบต.หินโคน พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควรในบางกิจกรรมมีการ
ควบคุมท่ีไม่เพียงพอซึ่งยังคงมีความเสี่ยง จักได้
ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 

    ผลการประเมินโดยรวม 
         จากการวิเคราะห์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ              
๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอ 
และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
         ๑. บางกิจกรรมที่ยังไม่มีการควบคุมท่ีไม่พียงพอหรือไม่ครอบคุลมกับงานที่ปฏิบัติ หรืองานบางอย่างที่มี
จุดเสี่ยงที่ส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจะด าเนินการวิเคราะห์ บริหารและประเมินความเสี่ยง
เพ่ือให้ได้วิธีการควบคุมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และจะมีการก าหนดการควบคุมภายในที่จ าเป็นส าหรับ
งานนั้น เพ่ือป้องกันและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

๒. ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุม องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน     
จะมีการก าหนดมาตรการ และคอยก าชับดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการ
ควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อไป 

๓. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กอง ได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุและน าไปถือปฏิบัติ              
แต่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม ๑๕ กิจกรรม ที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมได้แก่ 
               ๑. งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร   
  ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓. งานด้านงบประมาณ 
   ๔. การจัดรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ 
  ๕.ด้านการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  ๖. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  ๘. กิจกรรมการเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 



 

- ๖ - 

  ๙.   กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดท าแผนที่ภาษีของ อบต. 
  ๑๐. กิจกรรมงานส ารวจ และออกแบบ                     

๑๑. งานขออนุญาตก่อสร้าง 
๑๒. กิจกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                          
๑๓. กิจกรรมงานโครงการหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร                   
๑๔. กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์                      
๑๕. การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคระบาด               

 
 
 

ลายมือชื่อ     ถวัลย์ โขมโนทัย 
               (นายถวัลย์  โขมโนทัย) 

      ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
วันที่   ๖  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  

 
 



แบบ ปค. ๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒                       

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด อบต. 
๑. งานอ านวยการ 
และข้อมูลข่าวสาร   
วัตถุประสงค์การควบคุม   
เพ่ือให้งานด้านการอ านวย 
การและข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- การจัดเตรียมข้อมูล    
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้
เพ่ือบริการประชาชน
ที่มาขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารยังไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- มอบหมายให้
เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
จัดเตรียมข้อมูล
ข่าวสารให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- เอกสาร ข้อมูล
ข่าวสารยังไม่
ครบถ้วน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- เอกสาร และข้อมูล 
ข่าวสารของหน่วยงาน
ในบางเรื่องยังไม่
ครบถ้วนเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดเตรียมเอกสารข้อมูล
ข่าวสารไว้บริการประชาชน
ที่มาขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
ให้ครบถ้วน โดยประสานงาน
ขอข้อมูลข่าวสารจากเจ้าของ
ข้อมูล 
- ศึกษาหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านข้อมูลข่าวสาร เพ่ือจะได้
จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร           
ได้ครบถ้วนถูกต้อง 

 
 

 
 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
- ๒ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์การควบคุม   
เพ่ือให้งานการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
- มีการแพร่ระบาด           
ของยาเสพติด                
ในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน          
มีแหล่งมั่วสุมและ          
มีเวลาว่าง ท าให้ยาก       
ต่อการควบคุมป้องกัน 

 
 
 
- ให้มีการส ารวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับ          
ยาเสพติดในพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการแก้ปัญหา 
โดยประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
- ยังพบปัญหา         
ยาเสพติด การแพร่
ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน 
 
 
 
 
 

 
 
 
- มีการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด         
ในกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน  
 
 

 
 
 
- ให้มีการจัดโครงการ/
กิจกรรมการสนับสนุน 
เกี่ยวกับการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด                        
โดยประสานงานกับหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้อง และหน่วยงาน
ภายใน อบต. เพ่ือจัดให้ม ี        
การด าเนินการ โครงการ  
หรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ อบต. 
เช่น การแข่งขันกีฬา          
การเล่นกีฬา ออกก าลังกาย 
ดนตรี การฝึกอาชีพ เป็นต้น 
เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ        
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

 
 
 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- ๓ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓. งานด้านงบประมาณ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การด าเนินงาน     
ด้านงบประมาณ การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ       
รายจ่าประจ าปีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย           
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถตอบสนอง         
ต่อความต้องการ และแก้ไข
ปัญหา ความเดือดร้อน          
ของประชาชนได้อย่าง            
มีประสิทธิผล 
 
 
 
 

 
 
- งบประมาณที่ตั้งไว้ 
ไม่เพียงพอ และมีการ 
โอนงบประมาณและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจงบ่อยครั้ง 
 

 
 
- ตรวจสอบ
งบประมาณและ
โครงการที่แต่ละส่วน
การงานเสนอเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ประมวลผล
ในการจัดท า
งบประมาณฯ 
 

 
 
- มีการโอน
งบประมาณบ่อยครั้ง 
เนื่องจากงบประมาณ
ของแต่ละส่วนการงาน
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

 
 
- งบประมาณ     
ที่ตั้งไว้มีเพียงพอ 
ท าให้มีการโอน
งบประมาณ         
บ่อยครั้งและ         
มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 
ค าชี้แจง 
 
 
 
 

 
 
- ก่อนที่จะด าเนินการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ให้มีการประชุม         
ส่วนการงานต่างๆเพ่ือพิจารณา
จัดท างบประมาณให้สอดคล้อง
กับเงินงบประมาณท่ีมีอยู่ 
-  ในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายให้จัดล าดับความส าคัญ
ความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการ 
กิจกรรมด้านต่างๆ 
- ก าชับการวางแผนเสนอ
โครงการของแต่ละหน่วยงาน 
ควรเป็นโครงการที่มีความ
ต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์           
ในการตั้งงบประมาณ  
 

 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
- ๔ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๔. งานด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
    ๔.๑ การจัดรวบรวม 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
งานด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นงานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
ส านักงานปลัด อบต.  
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ  
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 

 
 
 
 
 
- การจัดรวบรวม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ยังไม่เป็น
หมวดหมู่เท่าท่ีควร      
ท าให้ยากต่อการค้นหา 
เมื่อมีการน าไปใช้แล้ว 
ไม่น ากลับมาเก็บไว้ 
ที่เดิมท าให้สูญหาย
และยากต่อการค้นหา 
 

 
 
 
 
 
- ให้ผู้ปฏิบัติงาน        
จัดรวบรวมระเบียบ 
ข้อบังคับ มติ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ          
ไว้ให้เป็นหมวดหมู่ 
 

 
 
 
 
 
- แต่ละส่วนการงาน          
มีการจัดรวบรวม
ระเบียบ หลักเกณฑ์
ข้อบังคับ มติ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ        
เพ่ือสะดวกในการ        
ใช้ปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
- การจัดรวบรวม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ ยังไม่เป็น
หมวดหมู่เท่าท่ีควร       
 
 
 

 
 
 
 
 
- ให้แต่ละส่วนงานจัดรวบรวม
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ไว้ให้เป็น
หมวดหมู่ สามารถค้นหา  
และน าไปใช้ได้อย่างสะดวก  
- จัดรวบรวมระเบียบ 
ข้อบังคับ มติหนังสือ 
สั่งการต่างๆ คู่มือการ
ปฏิบัติงานไว้ที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน  
 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
- ๕ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรมงาน          
ด้านแผนงาน 
   ๕.๑ ด้านการติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติ  
งานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ผลส าเร็จและ
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการตามแผน 
พัฒนาฯ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
- จัดท าผลการสรุป
ประเมินผลการ
ด าเนินการผลส าเร็จ
ของโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ที่ อบต.  
ได้ด าเนินการไปแล้ว
เพ่ือให้ทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ของ 
การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
- การด าเนินการ 
ตามโครงการ 
ที่เสนอไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากมีการเสนอ
โครงการมากกว่า
งบประมาณท่ีมีอยู่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ผลส าเร็จของ
การด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาฯ 
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- แจ้งให้หน่วยงานที่ด าเนินการ 
ตามแผนหรือโครงการที่ก าหนดไว้ 
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และให้มีการปรับปรุง แก้ไขโครงการ 
หรือกิจกรรมใดที่ประสบความส าเร็จ
น้อย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ 
เกดิประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วด าเนินการตามแผนการ
ปรับปรุงนั้นในปีงบประมาณถัดไป 
พร้อมติดตามประเมินผลการ 
ด าเนินการในแต่ละปี และจัดล าดับ
ความส าคัญในการด าเนินการ 
แต่ละโครงการ 
 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
- ๖ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๖. งานด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
    ๖.๑ งานอ านวยการ 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
- ประชาชนในพื้นท่ี
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค  

 
 
 
 
- มีการออกบริการ
จ่ายน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค
ให้กับประชาชน 
ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
 

 
 
 
 
- ในบางครัวเรือน
ประชาชนขาดแคลนน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภค      
 

 
 
 
 
- ประชาชนในพื้นท่ี
ขาดแคลนน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
 
 

 
 
 
 
- ส ารวจครัวเรือนที่มีต้องการ
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
และด าเนินการช่วยเหลือ   
อย่างทันท่วงที  
- ขอความร่วมมือกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา      
การขาดแคลนน้ า 
 

 
 
 
 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๗ -          

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๑. กิจกรรมด้านตรวจฎีกา
ก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
เพ่ือมิใหเกิดขอบกพรอง       
จากการเบิกจายเงิน
งบประมาณและใหเปนไป          
ดวยความถูกตองตามระเบียบ
ที่ก าหนด 
 
 
      

 
 
 
 
- ลายมือชื่อผูเบิก         
ผูมีอ านาจอนุมัติ        
ไมครบถวน  
ท าใหเกิดความ 
ลาชาในการ 
เบิกจาย 
 
 
 

 
 
 
 
- ให้เจาหนาที่ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
ตามระเบียบโดยเครงครัด  
- แจ้งหนวยงานเจาของ  
งบประมาณตรวจสอบหมวด/
ประเภทใหละเอียดกอนวางฎีกา 
เบิกจายและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาใหครบถวน       
รวมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อในฎีกา 
ใหครบถวนเมื่อไมถูกตองใหแกไข
ให้แลวเสร็จภายในสามวัน           
นับจากวันที่ไดรับทราบ  
- ให้ผูตรวจฎีกาไดตรวจเอกสาร
ทางการเงินอยางเครงครัดกอน 
มีการเบิกจายทุกครั้ง 
 

 
 
 

- ในการวางฎีกา
ลายมือชื่อผูเบิก         
ผูมีอ านาจอนุมัติ        
เอกสารประกอบฏีกา
ยังไมครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- ลายมือชื่อผูเบิก       
ผูมีอ านาจอนุมัติ       
ไมครบถวน       
ท าใหเกิดความ 
ลาชาในการ 
เบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณผูเบิก ก าชับ 
ก ากับ ดูแล เจาหนาที่         
ผูปฏิบัติงานใหด าเนินการ
เกี่ยวกับการรวบรวม         
สงเอกสารการเบิกจาย         
ใหกองคลังอยางครบถวน 
และสงภายในก าหนด 
ระยะเวลาอยางเครงครัด
เพ่ือไมใหระยะเวลา        
การเบิกจายเกินกวา 
ระเบียบก าหนด           
เมื่อไมถูกตองใหแกไข       
ให้แลวเสร็จภายในก าหนด 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
- ๘ - 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมการเก็บรักษา 
การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การจัดเก็บรักษาพัสดุ 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมที่จะน ามาใช้งาน          
มีความปลอดภัย มีการบันทึก   
ทะเบียนคุมพัสดุที่ถูกต้อง 
ครบถ้วนการเบิกจ่ายพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ             
มีความประหยัดคุ้มค่า 
กับงบประมาณ 
      

 
 
 
- การจัดท า
ทะเบียนคุมพัสดุ 
ไม่เรียบร้อย 
  

 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เรียบร้อย 
- ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์
ให้ตรงตามระเบียบ            
ที่ก าหนด 
 

 
 

- มีการจัดท า
ทะเบียนคุมพัสดุ 
และตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

 

 
- การจัดท าทะเบียนคุม
พัสดุ ไม่เรียบร้อย 

 

 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ 
ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
 

 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- ๙ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรมงานภาษี 
และพัฒนารายได้ 
    ๓.๑ กิจกรรมการ
จัดเก็บภาษ ี
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน 
การพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง 
และให้การจัดเก็บรายได้  
เป็นไปตามเป้าหมาย        
และมีการบริการที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
- ผู้เสียภาษีบางราย          
มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ 
ที่อยู่อาศัย แล้วไม่แจ้ง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบ ท าให้ข้อมูล       
การถือครองกรรมสิทธิ์        
ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
- สอบถามการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดินจากประชาชน            
ที่มาเสียภาษี 
 
 
 

 
 
 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินและ 
ที่อยู่อาศัยแล้วไม่แจ้ง
ให้ทราบ ท าให้ข้อมูล
คลาดเคลื่อน 
 

 
 
 
 
 
- ผู้เสียภาษีบางราย
ไม่ให้ข้อมูลการ         
ถือครองกรรมสิทธิ์        
ในที่ดินที่เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ผู้มีหน้าที่
เสียภาษแีจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ 
เพ่ือจะได้คิดค านวณอัตรา
ภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
- สอบถามการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินจากประชาชน
ทุกครั้งที่มาเสียภาษี 
 

 
 
 

 
 

กองคลัง 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
- ๑๐ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

- การจัดท าแผนที่
ภาษีของ อบต.      
ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาท าความเข้าใจ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์           
ที่เก่ียวข้อง  
- ติดต่อประสานงาน        
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ในการจัดท าแผนที่ภาษี 
อบต. ตลอดจนศึกษา        
จาก อปท.ใกล้เคียง หรือ 
อปท.ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง            
ในการด าเนินการ 

- การจัดท าแผนที่
ภาษีของ อบต.           
ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 
 
 
 

- การจัดท าแผนที่
ภาษีของ อบต.                  
ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมจัดท าแผนที่ภาษี อบต.  
เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาท าความ
เข้าใจในการจัดท าแผนที่ภาษี 
อบต.  
- ก าชับติดตามการจัดท า 
แผนที่ภาษี ของ อบต. 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 

กองคลัง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๑ - 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
๑. กิจกรรมงานส ารวจ         
และออกแบบ                    
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพ่ือให้การด าเนินการ           
ส ารวจ และออกแบบ         
เป็นไปตามหลักวิชาช่าง             
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
  

 
 
 
 
- ข้อมูลรายละเอียด 
ต าแหน่ง สถานที่        
ตั้งโครงการ 
มีการคลาดเคลื่อน 
จากเดิม 

 
 
 
 
- ให้มีการส ารวจ 
ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนที่    
แต่ละหมู่บ้านให้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริง      
ตามโครงการที่เสนอ 
 

 
 
 
 
- มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ต าแหน่ง
สถานที่ตั้งโครงการ  
ไม่ตรงกับสภาพ       
ความเป็นจริง        
ตามท่ีเสนอโครงการ 

 
 
 
 
- ข้อมูลรายละเอียด 
ต าแหน่ง สถานที่        
ตั้งโครงการ 
มีการคลาดเคลื่อน
จากเดิม ท าให้ 
มีการส ารวจ 
ตรวจสอบใหม่ 
และมีความล่าช้า  

 
 
 
 
- ในขั้นตอนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. ให้มีการ
สอบถามข้อมูลสถานที่ตั้ง
โครงการจากผู้แทน
ประชาคมหมู่บ้าน ผู้น า
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 
และส ารวจข้อมูลพ้ืนที่แต่ละ            
หมู่บ้านให้ตรงกบัสภาพ
ความเป็นจริง พร้อมทั้ง
ชี้แจงการด าเนินการ
ก่อสร้างตามโครงการ         
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
และการประชุมสภา อบต.    
เพ่ือให้สมาชิกสภา อบต. 
 

 
 
 

 
กองช่าง 

 
 

 

 
 

 



 
- ๑๒ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
๒. งานขออนุญาตก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
และมีการบริการที่รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ         

 
 
 
 
 
 
 
- การขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร          
ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสาร         
มารับบริการไม่ครบถ้วน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ให้ผู้มาติดต่อ          
แต่ละราย   
จัดเตรียมเอกสาร
ในการติดต่อ             
ให้ครบถ้วน            
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสาร  มารับบริการ
ไม่ครบถ้วน ท าให้ล่าช้า
ในการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
- ผู้ขออนุญาตเตรียม
เอกสาร มารับบริการ              
ในการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง           
ต่อเติมอาคาร          
ไม่ครบถ้วน 
 

ผู้แทนภาคประชาชน         
ได้เข้าใจถึงข้ันตอน วิธีการ
ด าเนินการโครงการก่อสร้าง
ที่ถูกต้อง 
 
 
 
- จัดท าคู่มือ แผ่นพับ
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ  
- ประชาสัมพันธ์             
ให้ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้าง 

 
 
 
 

 
 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 



 
- ๑๓ - 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษาฯ 
๑. กิจกรรมงานศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก                         
วัตถุประสงค์การควบคุม    
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ประสานงาน การติดต่อ        
ขอข้อมูลต่างๆ การดูแล 
จัดการเกี่ยวกับอาหารเสริม 
(นม)อาหารกลางวัน         
ระบบการเรียนการสอน          
การบริหารจัดการสถานที่        
อาคาร ฯลฯ ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง รวดเร็ว             
และมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
- ไม่มีอาคารสถาน
ที่ตั้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
ตาอยู่ 

 
 
 
 
- ขออนุญาตใช้สถานที่
ของโรงเรียนวัดบ้าน           
หินโคน “คุรุราษฎร์
บ ารุง” ต าบลหินโคน 
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือเป็น
สถานที่ท าการของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
เป็นการชั่วคราว 

 
 
 
 
- ไม่มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก              
ต้องอาศัยอาคาร          
ของโรงเรียนวัดบ้าน        
หินโคน “คุรุราษฎร์
บ ารุง” ต าบลหินโคน             
อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  
 
    

 
 
 
 
- ไม่มีอาคาร สถานที่ตั้ง           
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
บ้านหนองตาอยู่ 

 
 
 
 
- จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสม         
ในการก่อสร้างอาคาร           
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            
บ้านหนองตาอยู่             
และประสานหน่วยงาน 
ส่วนงานที่เก่ียวข้อง          
เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง 
อาคาร 
 

 
 
 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

ภารกิจตามกฎหมาย 
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผน 
การด าเนินงานหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการเกษตร 
๑. กิจกรรมงานโครงการ
หรือกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร                  
วัตถุประสงค์การควบคุม    
เพ่ือให้งานโครงการหรือ
กิจกรรมด้านการเกษตร        
ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้มีความรู้ 
ให้ค าแนะน าแก่เกษตร         
ในเขตพ้ืนที่เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
- กิจกรรมหรือ
โครงการด้าน 
ส่งเสริมการเกษตร   
มีน้อย เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด 

 
 
 
 
 
- ส ารวจและเสนอ
กิจกรรมหรือโครงการ
ด้านการเกษตร        
 

 
 
 

 

- กิจกรรมหรือ
โครงการด้าน 
ส่งเสริมการเกษตร   
มีน้อย  
 
 

 
 
 
 
 
- กิจกรรมหรือ
โครงการด้าน 
ส่งเสริมการเกษตร   
มีน้อย เนื่องจาก
งบประมาณมีจ ากัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ด าเนินการส ารวจ  และเสนอ
กิจกรรมหรือโครงการด้านการ 
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาฯ อบต. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 
๑. กิจกรรมงานเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์                     
วัตถุประสงค์การควบคุม            
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ      
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชน 
ได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการ     
และการด าเนินการอย่างทั่วถึง 
 
 
 
  

 
 
            
  
- มีผู้สูงอายุและ        
ผู้พิการที่ได้รับเบี้ย         
ยังชีพทีย่้ายเข้าหรือ
ย้ายออก รวมทั้ง
เสียชีวิต ไม่แจ้งหรือ
แจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุ 
ให้เกิดข้อผิดพลาด         
ในการด าเนินการจ่าย        
เบี้ยยังชีพ 

 
 
 
 
- ติดต่อประสานงาน  
กับทายาทเพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลของผู้มีสิทธิ         
รับเบี้ยยังชีพที่ถูกต้อง  
- แจ้งประชาสัมพันธ์          
ขอความร่วมมือ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ให้ประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับทราบว่ากรณีมีการ
ย้ายเข้าหรือย้ายออก 
รวมถึงกรณีเสียชีวิต     
ให้แจ้ง อบต.ทราบ 
  

 
 
 
 
- มีรับเบี้ยยังชีพ          
ทีย่้ายเขา้หรือย้ายออก 
รวมทั้งเสียชีวิต ไม่แจ้ง
หรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  

 
 
 
 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ที่ที่ย้ายเข้าและ 
ย้ายออกจากพ้ืนที่
ไม่ได้แจ้งให้ อบต.
ทราบ 

 
 
 
 
- ให้มีการตรวจสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ          
รับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชี
รายชื่อในระบบสารสนเทศ
ก่อนมีการเบิกจ่าย และ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพ เมื่อระบบเปิด 
เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
และถูกต้อง 
- ตรวจสอบกับข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับ 
การเสียชีวิตและการ
โอนย้าย 

 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



- ๑๖ - 
ภารกิจตามกฎหมาย 

ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผน 

การด าเนินงานหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญ 

ของหน่วยงานรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 
๑. การควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ โรคระบาด              
วัตถุประสงค์การควบคุม  
เพ่ือให้การด าเนินงาน         
ด้านการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ  โรคระบาด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการสร้างเกราะป้องกัน
และรณรงค์ให้เกิดจิตส านึก 
ของชุมชนให้มีส่วนร่วม 
ในการสร้างสุขภาพที่ดี  
 
 

 
 
 
 
 
- มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายจ านวนมาก           
ในหมู่บ้าน                        
- พบการระบาด           
และมีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกเกิดข้ึน 

 
 
 
 
 
- ด าเนินโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- ติดต่อประสานงานหรือ
ให้ความร่วมมือกับหน่วย 
งานที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการสนับสนุน
โครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
- มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในหมู่บ้าน 
- พบผู้ป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
 
  

 
 
 
 
 
- พบการแพร่ระบาด           
และมีผู้ป่วย 
โรคไข้เลือดออก 

 
 
 
 
 
-  ด าเนินโครงการควบคุมป้องกัน           
โรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่  
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- รณรงค์ให้ประชาชนในชุมชน             
เห็นถึงความส าคัญและมีส่วนร่วม             
ในการป้องกันและการควบคุม            
โรคไข้เลือดออก 
          

 
 
 

 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

 
 
 

 

 
ลายมือชื่อ           ถวัลย์ โขมโนทัย 

                        (นายถวัลย์  โขมโนทัย) 
         ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

วันที่    ๖     เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 


