1
แบบ ปค.5
องค์การบริหารส่วนตาบลตะโก อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
1. งานบริหารงานทั่วไป
กิจกรรม
1. งานบริหารงานบุคคล
กิจกรรม
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตรากาลัง 3 ปี

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. ตาแหน่งว่างในแผน
อัตรากาลัง 3 ปี เมื่อ
ต าแหน่ ง ว่ า งองค์ ก าร
บริหารส่วนตาบลตะโก
ประชาสัมพันธ์รับโอน
(ย้าย) แต่ไม่มีพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นแจ้งความ
ประสงค์โอน (ย้าย) มา
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลตะโก

1. ประกาศรับโอน
(ย้าย) พนักงานส่วน
ตาบล/ข้าราชการ
อื่นทาง และส่ง
ประกาศให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น
2.มีการรายงาน
ตาแหน่งว่าง

1. การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากรของ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ดาเนินการล่าช้า

1. ตาแหน่งที่ว่าง มีการ
มอบหมายงานให้
ตาแหน่งอื่นปฏิบัติงาน
แทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งต้อง
รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น
อาจเกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานได้ง่าย

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ประกาศรับโอน สานักงานปลัด
(ย้าย) พนักงานส่วน
ตาบล/ข้าราชการอื่น
ทาง Internet และ
ส่งประกาศให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น

2
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
2. งานนโยบายและแผน
กิจกรรม
การจัดทาประชาคม การเพิ่มเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1.
เพื่ อ ให้ โ ครงการที่ บ รรจุ ใ น
แผนพั ฒ นาสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนได้
2. เพื่อลดจานวนครั้งการจัดทาแผน
พัฒนาฉบับเพิ่มเติม

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการที่
บรรจุใน
แผนพัฒนาไม่
สามารถแก้ไข
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
เนื่องจาก
งบประมาณมี
จานวนจากัด

1. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงความ
สาคัญของการเข้าร่วม
ประชาคม
2. จัดกิจกรรมอื่นๆ
ร่วมกับประชาคม เช่น
ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
การจัดเก็บภาษี การ
ตรวจสุขภาพ เป็นต้น

1. การจัดทาประชาคม มี
ประชาชนเข้าร่วม
ประชาคมจานวนน้อย
การเสนอปัญหาความ
ต้องการตลอดจนแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่
ครอบคลุม และสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชน
ได้ในระดับหนึ่ง

1. งบประมาณมี
จานวนจากัด ไม่
สามารถดาเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนาฉบับ
เพิ่มเติมได้ครบทุก
โครงการ

1. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการ
ประชาสัมพันธ์และ
เตรียมความพร้อมใน
การประชุมประชาคม
ติดตามความพร้อม
การประชุมประชาคม
ผ่านกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้นาชุมชนก่อน
การจัดประชุม
ประชาคม

สานักงานปลัด

3
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
3. งานนโยบายและแผน
กิจกรรม
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ปี
ด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น ไ ป ด้ ว ย ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบ แล้วเสร็จตามกาหนด
ระยะเวลา มีความถูกต้องครบถ้ว น
และสามารถลดการโอนหรื อ การ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. การจัดทา
งบประมาณในแต่ละ
ส่วนราชการเสนอ
เข้ามาล่าช้าทาให้
การจัดทาข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์
ล่าช้าไปด้วย

1. การจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี จะ
พิจารณาจากโครงการ
ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาเป็นแนวทางในการ
จัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายใน
แต่ละปี
2. เจ้าหน้าที่จัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดย
จะต้องมีคู่มือและ
หนังสือสั่งการเป็น
แนวทางในการจัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในแต่ละปี

1. มี ก า ร พิ จ า ร ณ า
โครงการตามแผนพัฒนา
มาเพื่อมาเป็นแนวทางใน
ก า ร จั ด ท า ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยใน
แต่ละปี
2. เจ้าหน้าที่จัดทา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดย
จะต้องมีคู่มือและหนังสือ
สั่งการเป็นแนวทางใน
การจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายใน
แต่ละปี

1. การจัดทา
รายละเอียดรายจ่าย
งบประมาณประจาปี
ของแต่ละส่วน
ราชการล่าช้าทาให้
การจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีไม่แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
2.มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณตลอดปี
เนื่องจาก
งบประมาณที่ตั้งไว้
บางหมวดประเภทไม่
เพียงพอ

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.ให้มีการประชุม และ สานักงานปลัด
ประสานงานกันอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ให้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการในการ
จัดทางบประมาณ
เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
กาหนดเวลา
3. วางแผนเสนอ
โครงการแต่ละส่วนควร
เป็นโครงการที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา และ
ระเบียบหนังสือสั่งการ
สมดุลและเพียงพอกับ
การใช้จ่าย ตลอดปี

4
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
4. งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
กิจกรรม
การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการควบคุมควบ
ไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์
2. เพื่อลายแหล่งเพาะพันธ์
ยุงลายและภาชนะในชุมชนที่
เป็นแหล่งเพาะโรค
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ประชาชนสร้างความ
ตระหนักต่อการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ประเมินความ
เสี่ยงเกิดจากยังมี
การระบาดของ
โรคไข้เลือดออก
โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝนยังมีน้าขัง
ซึ่งเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายซึ่ง
เป็นพาหนะของ
โรคไข้เลือดออก

1. ดาเนินการออกพ่นหมอก
ควันและทรายอะเบทเมื่อ
เกิดโรคระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
2. จัดกิจกรรมรณรงค์กาจัด
ลูกน้ายุงลาย ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตาม
สาย เว็ปไซต์ แผ่นพับ เป็น
ต้น

1. ตรวจสอบอัตราการ
ลดลงของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกร่วมกับ
รพสต. ในเขตพื้นที่และ
โรงพยาบาล

1. ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
เนื่องจากประชาชนยัง
ขาดจิตสานึกในการ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

1. ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์/ขอความ
ร่วมมือให้ประชาชนใน
การกาจัดแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายที่อาจ
หลงเหลือในบ้านเรือน
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดเจ้าหน้าที่พ่น
หมอกควันและละออง
ฝอยให้พร้อมปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด

5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
5. งานการเงินและบัญชี
กิจกรรม
การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงินและเอกสารประกอบ
ฎีกาของแต่ละกองถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่
2) พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3
พ.ศ.2548

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. การจัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงินและ
เอกสารประกอบ
ฎีกาของแต่ละ
กองไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

1. มีการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณทุกครั้ง
2. จัดทาคาสั่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละ
งาน และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่
ละคนโดยชัดเจนตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

1. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม แต่ก็ต้องมีการ
ควบคุมต่อไป เนื่องจาก
หากไม่มีการตรวจสอบ
ก่อนการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
อาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณได้

1. การจัดทาฎีกาเบิก
จ่ายเงินและเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงินของแต่ละกอง
ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามประเภท ตาม
ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานฯและ
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2548

1. กาชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องและมี
เงินงบประมาณเพียง
พอที่จะเบิกจ่ายก่อน
เสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณและ
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบเอกสารเบิกจ่าย
ให้ครบถ้วนในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
2. กาชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
โครงการต่างๆ ศึกษา
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
ให้เข้าใจก่อนอนุมัติ
จัดทาโครงการและเบิก
จ่ายเงิน

กองคลัง

6
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
6. งานการเงินและบัญชี
กิจกรรม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
ตามงบประมาณเป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน

ความเสี่ยง

1. การเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณที่มี
อยู่ยังไม่เป็นไป
ตามแผนการใช้
จ่ายเงิน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. กาชับหน่วยงานผู้เบิกให้
ปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 (ฉบับที่2) พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2548

1. การควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณที่มี
อยู่ยังไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน
เนื่องจากมีการเร่งรัด
การจัดโครงการช่วง
ปลายปีงบประมาณ

1. การเบิกจ่ายเงินที่มี
อยู่ไม่เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน
เนื่องจากยังคงเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินช่วง
ปลายปีงบประมาณ

1. เร่งรัด ติดตามการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. จัดส่งผู้รับผิดชอบ
ด้านการเบิกจ่ายเงินเข้า
ร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้ให้ทันต่อ
สถานการณ์และระเบียบ
ฯที่มีการแก้ไขการเบิก
จ่ายเงินฯมากยิ่งขึ้น

กองคลัง

7

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
7. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
กิจกรรม
การจัดทาแผนที่ภาษี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง
ไม่มีลูกหนี้ค้างชาระ เป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. การจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน
2. ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่น
แบบชาระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กาหนด
3. มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์แต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
4. ที่ดินว่างเปล่าไม่มีเอกสาร
สิทธิ์
5. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การออกสารวจพื้นที่และ
ปริมาณงาน
6. พื้นที่ในเขตตาบลตะโกมี
ขนาดห่างไกลกันภายใน
ตาบลทาให้ยากต่อการสารวจ
ในการเสียภาษี

1. ได้ดาเนินการจัดทา
แผนที่ภาษีซึ่งอยู่
ระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูล
2. ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการทางานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย
3. จัดการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย
4. การออกพื้นที่เพื่อ
เป็นการให้บริการแก่
ประชาชนผู้เสียภาษี
และเปิดโอกาสสร้าง
ความเข้าใจอันดีกับ
ประชาชนผู้เสียภาษี

1. มีการมอบหมายงาน
จากผู้บริหารในการ
ควบคุมดูแลเรื่องระเบียบ
งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินจึงยังไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์ในการ
ทางาน
3. เจ้าหน้าที่ออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่

1. ยังไม่สามารถนา
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมา
ใช้ได้เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจในระบบการใช้
งาน
2. การจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินยังไม่เป็น
ปัจจุบัน
3. ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องของการเสีย
ภาษี

1. จัดทาแผนที่ภาษี
เพื่อให้การจัดเก็บภาษี
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
2. จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เช่น
ป้าย แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีประจาปี
3. ทาการออกหนังสือ
แจ้งและทวงถามตาม
ระเบียบทุกขั้นตอนต่อ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
4. ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ

กองคลัง

8
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
8. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กิจกรรม
การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ประกาศตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. งานพัสดุยังมี
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงาน เพราะ
เนื่องจากปัจจุบันการ
จัดซื้อจัดจ้างต้อง
ดาเนินการให้ทันตาม
ระยะเวลาและให้
ถูกต้องตาม
ระยะเวลาและ
ถูกต้องตามพ.ร.บ.ฯ
และระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ

1. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบระทรวงการ
คลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทันตาม
กาหนดเวลา
2. การควบคุมภายในที่มี
อยู่เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม แต่ต้องมีการ
ควบคุมต่อไป

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1. เจ้าหน้าที่ในการ 1. ดาเนินการสรรหา
ปฏิบัติงานยังไม่
บุคลากรมาปฏิบัติงาน
เพียงพอเมื่อเทียบกับ ด้านพัสดุเพิ่ม
ปริมาณงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

9
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
9. งานก่อสร้าง
กิจกรรม
ด้านงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ

ความเสี่ยง

1. การรายงานของช่างผู้
ควบคุมงานล่าช้า เนื่องจาก
ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

1. กาชับเจ้าหน้าที่ 1. กาหนดให้ส่ง
ควบคุมงานและ
รายงานการควบคุม
ปฏิบัติงานอย่าง
งานอย่างสม่าเสมอ
เคร่งครัด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. การายงานของช่างผู้
ควบคุมงานล่าช้า
2. ผู้รับจ้างบางรายไม่
ปฏิบัติตามสัญญาทาให้
เกิดความล่าช้าในการ
ก่อสร้าง

1. ติดตาม
ประเมินผลจาก
รายงานในบันทึกการ
ควบคุมงานก่อสร้าง
2. รายงานผลการ
ดาเนินงานให้
ผู้บริหารทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

กองช่าง

10
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
10. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
กิจกรรม
ด้านงานสารวจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พัฒนา
ความรู้ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ และให้งานมีความถูกต้อง
รวดเร็ว

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. การประมาณการ
บางครั้งยังคลาดเคลื่อน
เนื่องจากความระยะเวลาใน
การดาเนินการระยะสั้นทา
ให้ไม่มีเวลาตรวจทาน
2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สารวจออกแบบและ
ประมาณการราคาที่ละราย
รายการโครงการทาให้งาน
ล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง

1. มีการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน

1. ผู้รับผิดชอบงาน
สารวจยังขาดความรู้
เรื่องการสารวจและ
ออกแบบ
2. ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และศึกษา
ระเบียบฯ

1. การประมาณราคา
บางครั้งยังคลาดเคลื่อน
เนื่องจากความไม่แม่นยา
ของเจ้าหน้าที่

1. ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูและ
ตรวจสอบและให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานสารวจ
เข้ารับการฝึกอบรม
3. คานวณราคา
กลางถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการและ
หลักเกณฑ์การ
คานวณราคากลาง

กองช่าง

11
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
11. งานบริหารการศึกษา
กิจกรรม
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
จานวนเด็กนักเรียนที่ลดลง
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก อบต.
ตะโก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่น ในระบบการ
เรียนการสอน และนาบุตร
หลานเข้ามาเรียนในสังกัด
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพิ่ ม
มากขึ้นและต่อเนื่อง

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

1. จ า น ว น เ ด็ ก
นั ก เ รี ย น ใ น ศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก มี
จานวนน้อยลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่าน
มา
2. มีเขตพื้น ที่มี
โรงเรียนของรัฐบาล
และเอกชนหลาย
แห่ง
3. ตาบลตะโกอยู่
ใ ก ล้ อ า เ ภ อ ห้ ว ย
แถลง ผู้ปกครองจึง
นิ ย มน าบุ ต รหลาน
เ ข้ า ไ ป เ รี ย น ใ น
อ าเภอห้ ว ยแถลง
มากขึ้น

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ มี ก ารลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
พบปะผู้ ป กครองและ
เด็ ก นั ก เรี ย นเป็ น ราย
ครั ว เรื อ น ทั้ ง ที่ เ ป็ น
นั ก เรี ย นในสั ง กั ด และ
ได้สารวจเด็กนักเรียนที่
ถึงเกณฑ์เข้าเรียนและ
ชี้แจงนโยบายการเรียน
การสอน วิธีการสมัคร
เรี ย น ให้ ผู้ ป กครอง
ทราบ

การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังมี
ภายใน
อยู่

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
และชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ปกครองและเด็กเพื่อ
เชิญชวนให้ผู้ปกครองนาเด็ก
มาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เพื่อชี้แจงหลักสูตร
การเรียนการสอน อีกทั้งยัง
สร้างความมั่นใจให้
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่
เรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฯ อยู่แล้วไม่ย้ายไปเรียนที่
อื่น และนาบุตรหลานที่ถึง
เกณฑ์มาเข้าเรียนเพิ่ม

1. อัตราการ
เกิ ด ของเด็ ก ใน
พื้ น ที่ มี จ านวน
น้ อ ยลง อี ก ทั้ ง
ปัจจุบันรูปแบบ
การใช้ ชี วิ ต ของ
ค น เ ป ลี่ ย น ไ ป
ท า ใ ห้ มี บุ ต ร
น้อยลง

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. องค์การบริห ารส่ว นตาบล กองการศึกษา
ตะโกควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ ศาสนาและ
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ ทิ ศ วัฒนธรรม
ทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติ
งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ
ประชุ ม วางแผนร่ว มกั น ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มี
หลั ก สู ต รทั ด เที ย มกั บ โรงเรี ย น
เอกชน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกัน
จั ด ส ภ า พ ห้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ จั ด
บรรยากาศภายในศูนย์พัฒ นาเด็ก
เล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความ
ปลอดภัย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์
12. งานบริหารการศึกษา
กิจกรรม
การจัดการศึกษา และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. การจัดการศึกษาเด็ก
เล็กอนุบาลและปฐมวัย
ยังไม่ได้มาตรฐานเต็มที่
2. ครูผู้ดูแลเด็กขาด
ประสบการณ์ในด้านการ
จัดการดูแลเด็กประถม
วัย
3. ยังขาดอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้ง

1. ประชุม/ตรวจสอบ
กับคณะกรรมการศูนย์
ผู้ปกครองเพื่อประชุม
การจัดการเรียนการ
สอน
2. ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
เพื่อเพิ่มความรู้อยู่
เสมอ
3. อบต. ตั้ง
งบประมาณสนับสนุน
ด้านการศึกษา

1. มีการตรวจ
เยี่ยมศูนย์พัฒนา
เด็กขององค์การ
บริหาร 1 ครั้ง/
สัปดาห์

1. การจัดการศึกษาเด็ก
เล็กอนุบาลและปฐมวัย
ยังไม่ได้มาตรฐานเต็มที่
2. ครูผู้ดูแลเด็กบางคน
ขาดประสบการณ์ในด้าน
การจัดการดูแลเด็ก
ปฐมวัย
3. ยังขาดอุปกรณ์สนาม
เด็กเล่นในการจัด
กิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้ง

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. มีการจัดทาแผนการ
กองการศึกษา
ชี้แจงแนวทางการ
ศาสนาและ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนา วัฒนธรรม
เด็กเล็ก
2. จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้า
ร่วมอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. มีการจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานของศูนย์ฯใน
ทุกๆเดือน
4. มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานรัฐ/
วัตถุประสงค์
13. งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
กิจกรรม
การดาเนินการจ่ายเงินเบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อบริการประชาชน
และอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนผู้รับเบี้ยยัง
ชีพ ในเขตพื้นที่

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. มีการเบิกจ่ายเงิน
สด เพื่อจ่ายเบี้ย
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และนามาเก็บไว้ก่อน
จ่าย 1 วัน
2. ผู้เสียชีวิตในพื้นที่
บางรายไม่มาแจ้งให้
อบต. ทราบโดยทันที
3. ให้บุคคลมารับเงิน
เบี้ยยังชีพแทนโดยไม่
มีการมอบอานาจ
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ไม่มารับเงินเบี้ยยัง
ชีพตามวัน เวลาที่
กาหนด

1. ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพล่วงหน้าและให้
ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์
2. ประสานงานกับ ส.อบต.
และผู้นาชุมชนในแต่ละ
หมู่บ้านช่วยอานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่เมื่อ
ออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพ
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้อยู่เสมอ
4. เพิ่มความระมัดระวังใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพ กรณี
จ่ายเงินสด จ่ายให้ถูกต้อง
ตามช่วงอายุ

1. ยังมีผู้สูงอายุ ผู้
พิการไม่มารับเงิน
เบี้ยยังชีพตามวัน
เวลาที่กาหนด
เนื่องจากไม่ทราบ
วันเวลาทาการ
จ่ายเงิน
2. การย้ายเข้า –
ออกจากพื้นที่ของผู้
มีสิทธิต่างๆ
3. ไม่มีการจ่ายเงิน
ผิด

1. ผู้พิการ ผู้สูงอายุไม่
มารับเงินเบี้ยยังชีพตาม
วัน เวลาที่กาหนด
เนื่องจากไม่ทราบวัน
เวลาการจ่ายเงิน
2.การย้ายเข้า ย้ายออก
จากพื้นที่ของผู้สิทธิต่างๆ
ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้
คาแนะนาแนวทางการ
ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพได้
อย่างต่อเนื่อง

1. ขอความร่วมมือกับ
ส.อบต. และผู้นาชุมชน
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวัน
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
2. ตรวจสอบการรับเงินเบี้ย
ยังชีพให้ตรงตามระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯหากไม่
ถูกต้องให้ดาเนินการแก้ไขโดย
ด่วน
3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานที่มาแสดงตนในการ
รับเงินแต่ละเดือนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ลายมือชื่อ
(นายชวลิต วาปีเตา)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตะโก

