
      







       แบบ ปค. 4 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
 
 
 

       
 - องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
จัดท าข้อก าหนด  ด้านจริยธรรมและแนวทาง
ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้
พนักงานทราบ  และเข้าใจลักษณะของ
พฤติกรรมที่ยอมรับได้ตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝ่าย
บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 

1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ กับความเป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร/การพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
   
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการตามความรับผิดชอบของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง โดยเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้อง  เป็น
อิสระจากฝ่ายบริหาร  และด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ   มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

1.3 การจัดโครงสร้างองค์กร  สายบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการจัด
โครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชา 
เหมาะสมกับขนาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นผู้ก ากับดูแล พบความเสี่ยงตามโครงสร้าง
องค์กร เนื่องจากขาดบุคลากรในโครงสร้างงาน
ต่างๆในองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากงานมากกว่าคน  
พัฒนาต่อยอด   
  
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
1.4 การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่อยงานของรัฐ 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
จัดท าแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
ความรู้ ทักษะและความสามารถปฏิบัติงานที่มี
ปัจจัยต่อความส าเร็จ ของงานตามวัตถุประสงค์ 

1.5 การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน  เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่อยงานของรัฐ 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างชัดเจน และ
มีการแจ้งให้พนักงาน  ทุกคนทราบ   มีการเปิด
ส่งเสริมให้บุคลากร เข้าฝึกอบรม เพื่อมาพัฒนา
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ด าเนินงาน แต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับ 

 2.2 ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่อยงานของรัฐ  
และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง พบความ
เสี่ยง  ที่เกิดจากปัจจัยภายใน เนื่องจากขาด
บุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจและ
บทบาทหน้าที่ ประกอบกับภาระงานที่มีมากข้ึน  
มีผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
จึงต้องเร่งสรรหาบุคลกร และส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
2.3 โอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการแจ้ง
ให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยการปฏิบัติงาน
ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือใน
การปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญเก่ียวกับความ
ถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส 

2.4 การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุม
ภายในที่ก าหนดตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการควบคุม  เพื่อลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีระเบียบ 
กฎหมายรองรับ และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 
มีความคุ้มค่า สมประโยชน์ 

3.2 กิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  เพ่ือ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการน า
ระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการด าเนินงาน 
ติดต่อสื่อสาร ติดตามข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ระเบียบและหนังสือสั่งการจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การควบคุม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม  โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง 

-องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
ก าหนดหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการ
ก าหนดนโยบายและมีการประชุมชี้แจงเพื่อน า
นโยบายไปปฏิบัติจริง 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
4. สารสนเทศการติดต่อสื่อสาร 
4.1 การจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน ให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการรายงานข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งภายใน ภายนอก   เพ่ือสนับสนุน ให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

4.2 จัดให้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน  ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติการตามแนวทางการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการจัดท า
และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการด าเนินงานและ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีระบบ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ มีการรับฟังความคิดเห็น
และสามารถตอบค าถามหรือปัญหาต่างๆได้ 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 การด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

     
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง มีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ และมีการรายงานผู้บริหาร 

5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง  หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีการ
ประชุมเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและประเมิลผลการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพบข้อบกพร่องที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ จะมีการเสนอผู้บริหารทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป 

  
 

 



ผลการประเมินโดยรวม 
           ผลการประเมินพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีภารกิจตามโครงสร้างและ
ค าสั่งแบ่งงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง แบ่งออกเป็น 5  กอง คือ ๑.ส านักปลัด  ๒.กองคลัง       
๓.กองช่าง  ๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ๕.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  การประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พบว่า  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้วและมีความเสี่ยง พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ดังนี้   
      1. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๒. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
  ๓. กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคม 
  ๔. กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี 
  ๕. กิจกรรมด้านงานธุรการ 
  ๖. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  
  ๗. กิจกรรมด้านงานพัสดุ 
  ๘. กิจกรรมด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  ๙. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
  ๑๐. กิจกรรมด้านการประมาณ 
  ๑๑. กิจกรรมด้านการซ่อมบ ารุงไฟฟ้า 
  ๑2. กิจกรรมด้านบริหารการศึกษา 
  ๑3. กิจกรรมด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ๑4. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข (การควบคุมการประกอบ  
กิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535)  
  ๑5. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด 
  ๑6. กิจกรรมด้านงานควบคุมโรค  
  ๑7. กิจกรรมด้านงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 
 
 

                                                                                  (ลงชื่อ) .......................................... ผู้รายงาน 
                                                                     (นายประทีป  เรืองเกษม) 

                             



  แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕6๒ 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคมุภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
       ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง           
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน  สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
 - ภารกิจการป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย  
วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
    ๒. เพื่อให้บริการประชาชนไดท้ันกาล ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่
ก าหนด 
 
 
ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว  
 - ภารกิจให้มีและส่งเสรมิกลุ่มเกษตรกร และ
กิจการสหกรณ ์
วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อให้บริการประชาชนเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ ์

    ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  
ตลอดจนสามารถแก้ไขปญัหาให้กบัประชาชน
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

๑. กิจกรรมด้านงาน
ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยการ
ด าเนินการยังไม่ครบถ้วน 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
โดยตรง 
 
 
 

2. กิจกรรมด้านงาน
ส่งเสริมการเกษตรการ
ด าเนินการยังไม่ครบถ้วน 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงานส่งเสรมิ
การเกษตรโดยตรง 

  -มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ
เจ้าหน้าท่ี  ดูแลงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
- มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ
เจ้าหน้าท่ี   ดูแลงานด้าน
การส่งเสริมการเกษตร 
 

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพยีงพอ ยังต้องควบคุม
ความเสีย่งต่อไป 
- ผู้รับผดิชอบงานด้านการ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขาดความรู้ความ
ช านาญที่ต้องอาศัยหลัก
วิชาการในการด าเนินงาน
เฉพาะทาง 
 
 
 
- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ ยังต้องมีการ
ควบคุมความเสี่ยงต่อไป 
- ผู้รับผดิชอบงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตรขาด
ความรู้ความช านาญที่ต้อง
อาศัยหลักวิชาการด้าน
การเกษตรในการ
ด าเนินงานเฉพาะทาง 
 

- การด าเนินการยังไม่
ครบถ้วนตามรูปแบบ 
และลา่ช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การด าเนินการยังไม่
ครบถ้วนตามรูปแบบ 
และลา่ช้า 
 
 

-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และสรร
หาผู้มาปฏิบัติหนา้ที่
ต าแหน่งโดยตรง  
- รับโอน/บรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ 
- สนับสนุนการฝึกอบรม/
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ และสรร
หาผู้มาปฏิบัติหนา้ที่
ต าแหน่งโดยตรง  
รับโอน/บรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ 
- สนบัสนุนการฝึกอบรม/
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส านักปลัด 
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั) 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส านักปลัด 
(งานส่งเสรมิ
การเกษตร) 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบ ปค.5  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕6๒  
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน         
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
 - ภารกิจส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อให้การจ่ายเงิน/โอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ เป็นไปตามเวลาทีร่ะเบียบ
ก าหนด 
     ๒. เพื่อไม่มีข้อบกพร่อง หรือผดิพลาดใน
การเบิกจ่าย  
     ๓. เพื่อไม่มีข้อร้องเรียนในการด าเนินการ
ของเจ้าหน้าท่ี 
 
 

3. กิจกรรมด้านงาน
สวัสดิการสังคมล่าช้า  
- ปริมาณงานท่ีมมีากกว่า
ปริมาณคนท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

- มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบ
เจ้าหน้าท่ี 
- จ้างเหมาบุคคลภายนอก
มาช่วยในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
  

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากงาน
บางส่วนบุคคลภายนอกไม่
สามารถด าเนินการได้ ด้วย
ข้อจ ากัดด้านหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเฉพาะตัว
เฉพาะต าแหน่ง  ซึ่งต้อง
เป็นพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง หรือพนักงานจ้าง
เท่านั้นท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้
 
 
 

- การด าเนินงานล่าช้า 
และพบข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน             
- การเบิก จ่าย เงินเบี้ย
ยังชีพ บางเดือนล่าช้าใน
รายที่ยื่นเปลี่ยนแปลง
การรับเงิน (เอกสารการ
รับเงินกรณีรับแทนโดย
ผู้รับมอบอ านาจซึ่งมี
ความยุ่งยาก) 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมงานในหน้าท่ีและ
งานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างสม่ าเสมอ 
- เพิ่มปริมาณคนเพื่อให้
สอดคล้องกับปริมาณงาน 
 
 
 

- ส านักปลัด 
(งานสวัสดิการสังคม) 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
- กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        



 
 
 

แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕6๒  

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
    ๑. เพื่อให้บริการประชาชนในการให้
ค าปรึกษาทางกฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ ์

    ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  
ตลอดจนสามารถแก้ไขปญัหาให้กบัประชาชน
กรณีมีข้อพิพาท หรือข้อร้องเรียน ร้องทุกข์   
ได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
 
 
 

4. กิจกรรมด้านงาน
กฎหมายและคดีล่าช้า 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ช านาญในสายงาน
เนื่องจากได้รบัการบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -แนะน า ควบคุม ก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
หนงัสือสั่งการ 
- สนับสนุน ส่งเสริมใหเ้ข้า
รับการอบรมในสายงาน 
และในงานท่ีรับผดิชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหัวหน้าหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรยังขาดความรู้  
ความช านาญในสายงาน 
และรับผิดชอบงานอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากงานในสาย
งาน 
 
 
 
 
 

- สนับสนุนการฝึกอบรม
รวมถึงการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

- ส านักปลัด 
(งานกฎหมายและคดี) 
(งานการเจ้าหน้าที)่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕6๒  

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย         
ประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงาน
ภายนอกได้ทันเวลา 

     ๒. เพื่อให้มีระบบบริหารงานเอกสาร 
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 

     ๓. เพื่อให้มีการตรวจสอบ  การท าลาย
เอกสารตามระเบียบฯ ท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมด้านงาน
ธุรการลา่ช้าการ
ด าเนินงานยังไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
งานสารบรรณ 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ช านาญในสายงาน
เนื่องจากได้รบัการบรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

 -แนะน า ควบคุม ก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
หนังสือสั่งการ 
- สนับสนุน ส่งเสริมใหเ้ข้า
รับการอบรมในสายงาน 
และในงานท่ีรับผดิชอบ  
 

- มีการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหัวหน้าหน่วยงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

- งานล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรยังขาดความรู้  
ความช านาญในสายงาน 
 

- ก าชับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ   
ด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
หนังสือภายใน ให้ส านัก 
/กองจัดท าทะเบียนคมุ
ตามรูปแบบ 
หนังสือภายนอกเมื่อผู้
บังคับ บัญชาสูงสุดลง
นามแล้วให้ประสาน
ธุรการ(สป)ด าเนินการ 
- สนับสนุนการฝึกอบรม 
 

- ส านักปลัด 
(งานธุรการ) 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(งานการเงินและบญัชี) 
วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบฯ 
     ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วทันต่อเวลา 
 
 
 
 

๖. กิจกรรมด้านงาน
การเงินและบัญชี       
การจัดท าเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิก-จ่าย
ล่าช้าและไมต่รงตาม
ระเบียบฯ 
- หน่วยงานผู้เบิกจัดท า
เอกสารประกอบฎีกาไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

- มีการแจ้งให้หน่วยงานผู้
เบิกทราบว่า เอกสาร
ประกอบฎีกาที่มี
สาระส าคญัประกอบด้วย
อะไรบ้าง 
- ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีกอง
คลังตรวจสอบฎีกาที่
หน่วยงานผู้เบิกมาวางเบิก 
พบว่าไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน กองคลังจะแจ้ง
ให้กับหน่วยงานผู้เบิกรบั
เอกสารกลับไปแกไ้ขเพื่อ
น ามาวางเบิกใหม่ต่อไป 

- มีการควบคุมที่เพียงพอ 
แต่ไมส่ามารถลดความ
เสี่ยงได ้
 

- เมื่อหน่วยงานผูเ้บิก
ได้รับทราบเกี่ยวกับความ
ไม่ถูกต้องของฎีกา
หน่วยงานผู้เบิกได้น าฎีกา
กลับไปแกไ้ขและได้น ามา
วางเบิกอีกครั้ง แต่เป็น
การแก้ไขตามที่กองคลัง
แจ้งเป็นครั้งๆ ไป จึงท า
ให้ทราบได้ว่า หน่วยงาน
ผู้เบิกไม่มีความเข้าใจใน
ระเบียบหรือรายละเอียด
ในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ท าให้เกิดความ
เสี่ยง 

-ให้มีการประชุมช้ีแจงใน
รายละเอียดตามระเบยีบ
ฯที่เกี่ยวข้อง 
-เห็นควรให้บุคลากรทุก
คนเข้าร่วมการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับการเบิก
ค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ 
รวมถึงระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน  เพื่อให้ทราบถึง
สาระส าคญัในเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 

- กองคลัง 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน       ที่
มีอยู ่

การประเมินผล        การ
ควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง         การ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(งานพัสดุ) 
 

     วัตถุประสงค์   
     1. เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านพัสดตุ่างๆ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และตรง
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ก าหนดไว ้
     2. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผดิชอบโดยตรง 
ตามแผนอตัราก าลังขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

7. กิจกรรมด้านงานพัสด ุ
(การจัดซื้อจดัจ้าง) 
- ขาดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานพัสดุ 
(จัดซื้อจัดจ้าง) โดยตรง 
 
 
 
 
 
 

 -  มีค าสั่งมอบหมายงาน
เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างแทนต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีพัสดุแล้ว 

 
 
 
 
  
 

มีการควบคุมทีเ่พียงพอแต่
ไม่สามารถลดความเสี่ยงได ้
 
 
 
 

- ยังไม่มีบุคลากรที่มี
หน้าท่ีปฏิบัติงานด้าน
พัสดุโดยตรง 
 
 
 
 
 

- ให้มีการสรรหาบุคลากร 
ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว 
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยท าบันทึกเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา และ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการ 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานแทนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ทักษะและความรู้
ความสามารถเพื่อให้
ปฏิบัติงานได ้
-ให้หัวหน้างานตรวจสอบ
การท างานและให้
ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

-ส านักปลัด 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
        ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) 
 

     วัตถุประสงค์   
     1. เพื่อให้สามารถจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินส าเร็จและสามารถน ามาใช้
ในการจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
     2. เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผดิชอบโดยตรง 
ตามแผนอตัราก าลังขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

8. กิจกรรมด้านการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน     
(ด้วยโปรแกรม LTAXGIS 
และ LTAX 3000) ไม่
แล้วเสร็จตามแผนงาน  
ที่ก าหนด 
- ขาดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยตรง 
 
 

 -ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรแล้ว 
-  มีการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายงานให้จัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สินด้วยโปรแกรม 
LTAXGIS และ LTAX 
3000 แล้ว 
-  ให้มีการปฏิบัติงานตาม 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ   
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  ให้มีการรายงานปัญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บังคับบัญชาทราบอยา่ง
เสมอ   

- มีการควบคุมทีเ่พียงพอ
แต่ไมส่ามารถลดความ
เสี่ยงได ้
- มีการควบคุมทีเ่พียงพอ
แต่ไมส่ามารถลดความ
เสี่ยงได ้

 -  บุคลากรยังไม่
เพียงพอ 
-  การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ินยัง
ไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว ้
 
 
 

 - ให้มีการสรรหา
บุคลากร ให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็ว ถูกต้องมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ โดย
ท าบันทึกเสนอผู้บริหาร
พิจารณา และแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและด าเนินการ 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานแทนเข้าร่วม
การฝึกอบรมเพื่อให้เกิด
ทักษะและความรู้
ความสามารถเพื่อให้
ปฏิบัติงานได ้

ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 

 
 



 
 
 

แบบ ปค.5  
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ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู ่

การประเมินผล        
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
       ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
     - ภารกิจการควบคุมอาคาร 
 
วัตถุประสงค์ 
     - เพื่อให้การออกแบบ  เขียนแบบ  และ
ควบคุมอาคารโครงการก่อสร้างตา่งๆ ถูกต้อง
ตามระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

9. กิจกรรมด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้าง
ล่าช้า 
- ปริมาณงานท่ีมี
มากกว่าปริมาณคนท่ี
รับผิดชอบ 
 
 
 
 

 - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกแบบ 
- จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อรองรับการใช้งานด้าน
การออกแบบ 
 
 
 

- ก าหนดแนวทางการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายอย่างชัดเจน 
 

- งานมีปริมาณมาก 
บุคลากรไม่เพยีงพอ 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบ เขียนแบบ 
และควบคมุงานอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สรรหาบคุลากรเพิ่ม 
- ออกค าสั่งมอบหมายงาน
ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้
ศึกษาระเบยีบ กฎหมาย
โดยเคร่งครดั 
- ให้ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา
อบรมเพิ่มเติม 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แบบ ปค.5  
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รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - ภารกิจการประสานและให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
     (การประมาณการก่อสร้าง) 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การส ารวจ  ออกแบบและ 
ประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพแม่นย า และเกดิประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
 
 
 
 
 
 

10.กิจกรรมด้านการ
ประมาณการก่อสร้าง
ล่าช้า 
- ปริมาณงานท่ีมมีากกว่า
ปริมาณคนท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

- ใ ห้ เ จ้ า หน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ 
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่ง
การจากหน่วยงานต่างๆโดย
ใช้สารสนเทศ (IT) 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านงานออกแบบ
และประมาณราคา 
 
 
 
 

 
 

- การก าหนดแนวทางและ
ควบคุมการปฏิบัติงาน 
- ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
 

  - งานล่าช้า  เนื่องจาก
งานมีปริมาณมากท าให้
บุ ค ล า ก ร ไ ม่ เ พี ย งพอ
ผู้ปฏิบัติ งานทั้ งส ารวจ
งาน ประมาณราคางาน/
เ ขี ย น แ บ บ แ ล ะ ง า น
ควบคุมการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - สรรหาบุคคลเพิม่ 
- ออกค าสั่งมอบหมาย
งานก าหนดภารกจิให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้
ศึกษาระเบยีบ ข้อ
กฎหมายและถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 
-ให้ผู้ปฏิบัติงานไปอบรม
เพิม่ความรู ้
 
 
 
 
 
 

- กองช่าง 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

แบบ ปค.5  
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
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วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
        ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     - ภารกิจการใหม้ีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือ
แสงสว่าง 
 
วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซม 
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
รวมถึงลลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจาก
งานซ่อมไฟฟ้า 
     ๒. เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
๓. เพื่อให้การเก็บรักษาอุปกรณ ์
ไฟฟ้าเป็นไปอยา่งปลอดภัยและมรีะบบ 
 
 
 
 
 
 

11.กิจกรรมด้านการ
ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่มีความปลอดภัย 
- ไม่มีสถานท่ีเก็บรักษา
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 

- การออกค าสั่งมอบหมาย
ง า น ก า ห น ด ภ า ร กิ จ ใ ห้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

- การก าหนดแนวทางและ
ควบคุมการปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทั้งในทางทฤษฎี
และปฏิบตั ิ
 
 
 
 

  - ไม่มีสถานที่เก็บรักษา
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง มื อ 
เครื่องใช้ด้านงานไฟฟ้า ท่ี
มียังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - จัดสถานท่ีเก็บรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- กองช่าง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผล          
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
      ที่ยังคงมีอยู ่

การปรบัปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการบริหารจดัการและการสนบัสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภารกิจการประสานและให้ความรว่มมือ

ในการปฏิบัติหนา้ที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินรายได้และการจ่ายเงินของ
สถานศกึษาในสังกัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

1๒.กิจกรรมด้านบริหาร
การศึกษาล่าช้า 
- ขาดคู่มือและความ
ช านาญในสายงาน
เนื่องจากยังไม่ได้รับการ
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 

-ก า ชั บ ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ด าเนินการตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการ ท่ีก าหนด 
และเป็นไปตามนโยบาย
ของคณะผู้บริหาร  

 
 
 
 
 

 
 

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้อง
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
และปฏิบตัิงานตามหนังสือ
สั่งการเพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

๑. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้า
ท าให้การด าเนินการใน
ขั้นตอนต่างๆต้องล่าช้า
ไปด้วย 
๒.บุคลากรยังไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การด าเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. ให้มีการจดัท า
แผนปฏิบัติการในการ
จัดท างบประมาณให้แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลา 
๒. ตั้งงบประมาณให้
เพียงพอกับการใช้จ่าย
และสอดคล้องกับ
แผนการด าเนินงาน 
๓. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  ศึกษา 
ติดตามข่าวสาร  ระเบยีบ
ฯ หนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจก่อน
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

- กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
        ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
- ภารกิจการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(งานอนามัยสิ่งแวดล้อม) 

วัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้งานบริการสาธารณะแก่

ประชาชนได้อย่างถูกต้อง  ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 

 
ด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต   
- ภารกจิการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
(งานส่งเสรมิสุขภาพและงานสาธารณสุข) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารประกอบกิจการที่ต้องขอ

อนุญาตถูกต้องตามพระราชบัญญตัิการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 

13. กิจกรรมด้านงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมลา่ช้า 
- ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถตรงตาม
สายงาน 
 
 
 
 
14. กิจกรรมด้านงาน
ส่งเสริมสุขภาพและงาน
สาธารณสุข ล้าสมัยและ
ล่าช้า 
-ขาดบุคลากรทีม่ีความรู้
ความสามารถดา้น
กฎหมายในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 - มีกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล ๑ ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
-มีข้อบัญญัติควบคมุกิจการ
ที่ต้องอนุญาต 

- การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ  
 
 
 
 
 
 
-การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ 

  - ไม่มผีู้ได้รับการบรรจ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. มีการปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเตมิ กฎกระทรวง
ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
๒.ข้อบัญญตัิองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง
ม่วงล้าสมยัไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
๓. ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ไม่ขออนุญาต เข้า
ข่ายประกอบกิจการโดย
ไม่มีใบอนุญาต 
4.ไม่มีนิติกรในกองฯ    
ท าให้เกิดความล่าช้าขาด
ความแม่นย าในการ

 - เร่งรัดสรรหาบคุลากร
ข้าราชการหรือลูกจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
๑.มอบหมายงานด้าน
กฎหมายของกอง
สาธารณสุขฯให้นิติกร
ขององค์กร 
๒. เพิ่มกรอบอตัราก าลัง
ต าแหน่งนิติกรในกอง
สาธารณสุขฯ 
๓.ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบัญญัติให้เป็นปจัจุบัน 
๔.ออกส ารวจ ตรวจสอบ 
สถานประกอบการที่ต้อง
ขออนุญาต 

- ส านักปลัด 
    
 
 
 
 
 
 
 
-ส านักปลัด 
-กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 



 บังคับใช้กฎหมาย 
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ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
        ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านการจดัระเบียบชุมชน  สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย   
- ภารกิจการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน/การป้องกัน
อุบัติเหตุของคนงานเก็บขยะ/การส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน) 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหก้ารจดับริการสาธารณะเป็นไปด้วย 
ความเรยีบร้อยและประชาชนสามารถเข้าถึง 
บริการ 
๒. เพื่อให้การปฏบิัติงานบริการสาธารณะ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
๓. เพื่อให้การจดัการขยะเป็นไปดว้ยความ 
เรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีขยะ 
ตกค้าง 
 
 
 
 
 

15. กิจกรรมด้านงาน
รักษาความสะอาดล่าช้า 
- ด้านเจ้าหน้าที ่บุคลากร
ขาดความรูค้วามสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
- ด้านผู้รับการบริการ 
ประชาชนและผู้ประกอบ 
การขาดความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะ 
 

- มีกรอบอัตราก าลัง
ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
สุขาภิบาล 
- มีขอบเขตการท างาน
ชัดเจน 
- มีการแจ้งแนวทางการ
ให้บริการเก็บขยะ ระบุให้
ผู้รับบริการคดัแยกขยะ 
 
 

- การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ  
- การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ 
- การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ 

- ไม่มีการบรรจุ
ข้าราชการในต าแหน่ง
ดังกล่าว 
- คนงานขาดความ
ช านาญ รอบคอบ 
- ประชาชนยังไม่เคยรับ
บริการเก็บขยะอาจจะไม่
สามารถแยกขยะได้
ถูกต้อง 

 - เร่งรัดสรรหา/รับโอน
(ย้าย) ข้าราชการ 
- ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ และก าชับ
มาตรการความปลอดภัย 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ ร่วมรณรงค์คัดแยก
ขยะต้นทาง 

- ส านักปลัด 
- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 



 
 
 

แบบ ปค.5  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕6๒  

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายใน        
ที่มีอยู ่

การประเมินผล         
การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 
        ที่ยังคงมีอยู่ 

การปรบัปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
- ภารกิจป้องกันโรคและระงับโรงติดต่อ 
(การป้องกันโรคตดิต่อประจ าถิ่น/การควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก/การฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า/การออกพื้นที่ให้บริการฉกีวัคซีน 
และความปลอดภัยในการออกใหบ้ริการใน
หมู่บ้าน) 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหก้ารควบคมุโรคไข้เลือดออก เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ทันเวลา และลดโอกาส
เกิดผู้ป่วยรายใหม ่
๒. เพื่อให้การฉีดวัคซีนมีคณุภาพ 
๓. เพื่อให้การควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 
ครอบคลมุและครบถ้วน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนสุนัขและแมว 
๔. เพื่อให้การควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า 
ครอบคลมุ และครบถ้วน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 
ของจ านวนสุนัขและแมว  
 
 
 

1๖. กิจกรรมด้านงาน
ควบคุมโรค 
- ด้านการปฏิบตัิงาน มี
ความล่าช้า เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในยานพาหนะที่
ใช้ในการด าเนินงาน 
- ด้านคุณภาพวคัซีน      
มีโอกาสเสื่อมคณุภาพ 
- ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและรักษาโรค 
 

- มกีารประชาสัมพันธ์ ฤดู
การระบาดการดูแลสุขภาพ 
- มีรถยนต์ส่วนกลางจ านวน 
๑ คัน 
- มีตู้เย็นเก็บวัคซีนจ านวน 
๑ ตู้ ใช้ลังโมบรรจุน้ าแข็ง
และวัคซีน ออกให้บริการ
ในหมู่บ้าน 
- ความปลอดภยัในการออก
ให้บริการในหมู่บ้านยังไมม่ี
การควบคุม 
 
 

- การควบคุมมีความ
เหมาะสมแล้วแต่ยังไม่
เพียงพอ  
- ความปลอดภยัในการ
ออกให้บริการในหมู่บ้านยัง
ไม่มีการควบคุม 
 
 

- ประชาชนขาดความ
ตระหนักและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน 
ยังไม่เหมาะสมกับการ
ป้องกันโรคติดต่อประจ า
ถิ่น 
- รถยนต์ส่วนกลางไม่ว่าง 
- การป้องกันการเสื่อม
คุณภาพของวัคซีน 
เนื่องจากวัคซีนมีความไว
ต่อแสง ความร้อนและ
ความเย็น 
-ประชาชนบางครัวเรือน
อยู่ในอาการมึนเมา 

 - จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้เชิงรุก และจัด
กิจกรรมรณรงค์จัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือประกวด
หมู่บ้านน่าอยู ่
-จ้างเหมาบริการรถยนต์
จากบุคคลภายนอกพร้อม
ผู้รับจ้างพ่นหมอกควัน 
-ตรวจวัดอุณหภูมติู้เย็น
เก็บวัคซีนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  วันละ ๒ ครั้ง 
และจัดซื้อกระติกวัคซีน
แทนการใช้กล่องโฟม 
- ขอความร่วมมือผู้น า
หมู่บ้านร่วมออกพ้ืนท่ี
ให้บริการในหมู่บ้าน
ตนเอง 

- กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- กองคลัง 

 



 





แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปสีิ้นสุดวนัที่  ๓0  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  256๒ .ด้วยวธิีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงนิที่
เชื่อถอืได้ ทันเวลา และโปรง่ใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
                                            ลายมือชื่อ                                                     . 

                                            ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
                                                  วันที่  ๒๘  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    ความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยง  
      1.1 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการด าเนินการยังไม่ครบถ้วน 
   - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 
          1.๒ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตรการด าเนินการยังไม่ครบถ้วน 
   - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรโดยตรง 
          1.๓ กิจกรรมด้านงานสวัสดิการสังคมล่าช้า 
   - ปริมาณงานที่มีมากกว่าปริมาณคนที่รับผิดชอบ 
      ๑.๔ กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดีล่าช้า 
   - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในสายงานเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
      ๑.๕ กิจกรรมด้านงานธุรการล่าช้า 
   - เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในสายงานเนื่องจากได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 
  
 



-๒- 
 1.๖ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การจัดท าเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย
 ล่าช้า 
  - หน่วยงานผู้เบิกจัดท าเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 ๑.๗ กิจกรรมด้านงานพัสดุ 
  - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) โดยตรง 
 ๑.๘ กิจกรรมด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จตาม
 แผนงานที่ก าหนด 
  - ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยตรง 
 ๑.๙ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า 
  - ปริมาณงานที่มีมากกว่าปริมาณคนที่รับผิดชอบ 
 ๑.๑๐ กิจกรรมด้านการประมาณการก่อสร้างล่าช้า 
  - ปริมาณงานที่มีมากกว่าปริมาณคนที่รับผิดชอบ 
 ๑.๑๑ กิจกรรมด้านการซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างไม่มีความปลอดภัย 
  - ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 
 ๑.๑2 กิจกรรมด้านบริหารการศึกษาล่าช้า 
  - ขาดคู่มือการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในสายงานเนื่องยัง ไม่ได้
รับการฝึกอบรม 
 ๑.๑3 กิจกรรมด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อมล่าช้า 
  - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน 
 ๑.๑4 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมสุขภาพและงานสาธารณสุข (การควบคุมการ
 ประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
 สาธารณสุข พ.ศ.2535 ล้าสมัยและล่าช้า 
  - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายในกองสาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม 
 ๑.๑5 กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาดล่าช้า 
   - ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  

   - ด้านผู้รับการบริการ ประชาชนและผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในการ 
 คัดแยกขยะ 

 ๑.๑6 กิจกรรมด้านงานควบคุมโรค  
- การปฏิบัติงานควบคุมมีความล่าช้า เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องยานพาหนะในการ
ด าเนินการ 
- คุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้ามีโอกาสเสื่อมคุณภาพ 
- ประชาชนชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรค 

 ๑.๑7 กิจกรรมด้านงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
  - มีระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาก เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน 
 
 



-๓- 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 2.1 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) และแจ้งต าแหน่งว่างให้กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้สรรหา  และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.๒ ขออนุมัติก าหนดอัตราก าลังเพิ่ม  
 ๒.๓ จัดท าค าสั่งมอบหมายงานทั้งต าแหน่งที่มีคนครอง และท่ียังไม่มีคนครอง   

 2.๔ จัดการประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบในรายละเอียด การด าเนินตามระเบียบ 
 หลักเกณฑ์  วิธีการที่ก าหนด  

 ๒.๕ ควบคุม  ก าชับ  ก ากับดูแลให้ผู้รับผิดชอบในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้
 ศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๖ ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งมอบหมายงาน และตาม มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ให้ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะและมีความรู้ใน การปฏิบัติงาน 

 2.๗ ก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อแสดง
 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคคลอ่ืนทราบ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและ
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการบริการ  
      ๒.๘ จัดท าโครงการ/กิจกรรม ประชาชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจที่อยู่ 
     ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง ให้ภาคประชาชนได้รับ      รู้
ระเบียบ/กฎหมาย  และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นหน้าที่ของภาคพลเมือง 
      ๒.๙ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการ 
     บริหารจัดการความเสี่ยง 
      ๒.๑๐ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน และการติดตามผล 
     การตรวจสอบภายใน 
 



 


