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รายงานผลตามแผนบรหิารจัดการความเสี่ยง 
ณ   วันท่ี  30  กันยายน   2563 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 

คณะการรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ ไดติดตาม 

ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2563  ดวยวิธีการสอบ

ทานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกฑณปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยว

สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562  และตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  โดยวัตถุประสงค

เพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในดานการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพดานรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใช

การเงินท่ีเชื่อถือไดทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับการดำเนินงาน 

จากการติดตามผลการประเมินผลดังกลาว คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององคการ

บริหารสวนตำบลสระขวัญ เห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ มีความเพียงพอ 

ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกฑณ

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562   

     (ลงชื่อ  
(นายสุพงษ  ชางนับ  

ตำแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

กรณีไดประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงแลว  มีขอตรวจพบหรือขอสังเกตเก่ียวกับ  ความเสี่ยง
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกลาว  ใหรายงานขอตรวจพบ
หรือขอสังเกตดังกลาวในวรรคสาม ดังนี้ 

อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้ 
1. ความเส่ียง 

1.1. กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบำรุงรักษา การจัดซ้ือรถยนตสำหรับใชใน
ภารกิจของ องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญบางประเภทไมเหมาะสมกับสภาพใชงานทำใหรถยนตชำรุด
เสียหายเร็วการใชรถยนตสวนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดทำใหการ
ไปติดตอราชการจำเปนตองมีคนขับรถแทนซ่ึงอาจไมอยูในภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
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1.๒.กิจกรรมดานกฎหมาย  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหากขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงานในหนาท่ีทำให
การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เกิดความผิดพลาด ซ่ึงอาจ
ทำใหหนวยงานเกิดความเสียหายได 

1.๓.กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การพัฒนาพนักงานองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 
ลูกจางประจำ และพนักงานจางปฏิบัติหนาท่ี ไมตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง และหนาท่ีความรับผิดชอบ  
ขาดกระบวนการสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

1.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นประชาชนเขา
รวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของ
ประชากร/ครัวเรือนท้ังหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการประชาคมคิดวา เปนหนาท่ีของผูนำ
ทองถ่ิน 

1.5.กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน และ
ประชาชนไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคา ผูเสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไมใหความรวมมือในการ
แจงเบาะแสวัยรุนอยากทดลองขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมผูปกครอง 
          1.6.กิจกรรมดานงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจายเงิน พบวายังมีความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ 
คือการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน,มีการเรงรัดการเบิกจายเงินแตเอกสารไมครบถวนโดยไม
ผานการตรวจสอบกอน 
          1.7.กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางพบวามีการเรงรัดการ
จัดซ้ือจัดจางและปริมาณงานมากทำใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางไม
ครบถวน 
           1.8.กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได พบวามีขาราชการผูรับผิดชอบตำแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดมี
ไมเพียงพอซ่ึงบางครั้งการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีผูรับผิดชอบตองเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงจาก
การถือเงินไวในมือระหวางท่ีมีการจัดเก็บ 

2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1. กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบำรุงรักษา  ผูบริหารไดวากลาวตักเตือน

และใหพนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนตแตละคันใหมีสภาพดีสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายใหแตละคนรับผิดชอบ  และรีบแจงใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนข้ึนไป
ทราบทันที  ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนตใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ              

2.๒.กิจกรรมดานกฎหมาย ปรับปรุงคำสั่งแบงงานใหชัดเจนกรณีผูรับผิดชอบไมอยูใหมอบหมายผูอ่ืน
ทำงานแทน  จัดอบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
          2.๓.กิจกรรมงานบริหารงาน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังใหเหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือ
ภารกิจท่ีปฏิบัติจริง  สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับมอบหมายอยางสม่ำเสมอ 
สงเสริมขวัญและกำลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดานประสิทธิภาพและประสทิธิผลของงาน 
สงเสริมกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรภายในรวมกันเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน 

2.๔.กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ประชุมชี้แจงผาน
กิจกรรมที่ลงพื้นที่ใหประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน สรางแรงจูงใจ
ในการเขารวมจัดทำประชาคม เชน การจบัสลากรางวลั สำหรับผูมารวมกิจกรรม เปนตน 
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2.5.กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยง
อยางตอเนื่อง  สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกประชาชนทุกเพศทุกวัย เชน การสรางจิตอาสา 
, กีฬาตานยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอนนอง เปนตน 

2.6.กิจกรรมดานงานการเงินและบัญชี ใหหัวหนาหนวยงานยอยแตละกองไดตรวจสอบเอกสาร
พรอมรับรองความถูกตองกอนดำเนินการเบิกจาย เจาหนาท่ีการเงินและหัวหนากองคลังมีการสอบทานการ
เบิกจายตามข้ันตอน 

   2.7.กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุเจาหนาท่ีมีการศึกษาระเบียบกฎหมายอยูเรื่อย ๆ  
2.8.กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได ควรสรรหา บรรจุแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได และไดมีคำสั่ง

แตงตั้งผูรักษาราชการแทนเจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดเปนลายลักษณอักษรแลว 



 
 

องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
ณ    วันท่ี   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

สำนักปลัด 
กิจกรรมดานการใชรถยนตของ
หนวยงานและการบำรุงรักษา 
 
วัตถุประสงคการควบคุม 
เพ่ือใหการใชรถยนตของ
หนวยงานมีความเหมาะสมกับ
ประเภทการใชงาน และไดรับการ
บำรุงรักษาใหมีสภาพใชงานไดดี
อยูเสมอ 
 

 
๑. การจัดซ้ือรถยนตสำหรับ
ใชในภารกิจของ อบต. บาง
ประเภทไมเหมาะสมกับ
สภาพใชงานทำใหรถยนต
ชำรุดเสียหายเร็ว เชน ใน
การกูชีพ นำสงผูปวยหรือ
บาดเจ็บ ตาง ๆ สง รพ. 
๒. การใชรถยนตสวนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุใหมีสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได ทำใหการไป
ติดตอราชการจำเปนตองมี
คนขับรถแทน ซ่ึงอาจไมอยู
ในภาระหนาท่ีหรือความ
รับผดิชอบของบุคคลนั้น 

 
๑. มีคำสั่งแบงงานให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบ
รถยนตแตละคันพรอม 
การใชรถยนตใหชัดเจน  
๒. หัวหนาสำนักปลัด
ควบคุมและมอบหมาย
ใหเจาพนักงานขับ
รถยนตทุกคันควบคุม
เข็มไมลกอนรถออกและ
รายงานการควบคุมให
ทราบ ภายในวันท่ี ๑๐ 
เปนประจำ ของทุกเดือน  

 
๑. จากการประเมินผล
พบวาเนื่องจากมี
ประชาชนท่ีไมมีรถยนต
ใชในการขนสงผูปวย 
ดังนั้น เพ่ือใหสามารถ
บรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนได จึง
จำเปนตองจัดหา
รถยนตเพ่ิมเติม 
 

 
๑. การจัดซ้ือรถยนต
สำหรับใชในภารกิจของ 
อบต. บางประเภทไม
เหมาะสมกับสภาพใช
งานทำใหรถยนตชำรุด
เสียหายเร็ว  
๒. การใชรถยนต
สวนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุใหมีสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได ทำใหการไป
ติดตอราชการจำเปนตอง
มีคนขับรถแทน ซ่ึงอาจ
ไมอยูในภาระหนาท่ีหรือ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

 
๑.  ผูบริหารไดวากลาว
ตักเตือนและใหพนักงาน
ขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บำรุงดูแลรักษารถยนตแต
ละคันใหมีสภาพดีสามารถ
ใชงานไดดีอยูเสมอ หาก
เกิดเหตุชำรุดเสียหายให
แตละคนรับผิดชอบ และ
รีบแจงใหผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นเหนือตนข้ึน
ไปทราบทันที 
๒. ใหเจาหนาท่ีพัสดุ
ติดตาม ตรวจสอบสภาพ
รถยนตใหสามารถใชงาน
ไดดีอยูเสมอ 

 
สำนักปลัด 
 
 
 
 
 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

๒.  กิจกรรมดานกฎหมาย 
 
วัตถุประสงคการควบคุม 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของอบต.
ตำบลเปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 

 
๑. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ขาดจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีทำให
การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏบิัติงานท่ีเก่ียวของ
กับกฎหมายและระเบียบ
ตางๆเกิดความผิดพลาด  ซ่ึง
อาจทำใหหนวยงานเกิด
ความเสียหายได 

 
๑.คำสั่งมอบหมายงาน 
๒.มีเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบดานกฎหมาย
เปนการเฉพาะ 

 
๑.การควบคุมท่ีมีอยูยัง
ไมครอบคลุม ไม
ชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมท่ี
กำหนด 

 
๑. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาด
จิตสำนึกในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีทำใหการตรวจสอบ
เอกสารและการปฏบิตัิงานท่ี
เก่ียวของกับกฎหมายและ
ระเบียบตางๆเกิดความ
ผิดพลาด  ซ่ึงอาจทำให
หนวยงานเกิดความเสียหายได 

 
๑.ปรับปรุงคำสั่งแบง
งานใหชัดเจนกรณี
ผูรับผิดชอบไมอยูให
มอบหมายผูอ่ืน
ทำงานแทน 
๒.จัดอบรมใหความรู
กับเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ปลกูจิตสำนึก
เจาหนาท่ีใหมีความ
รับผิดชอบและอุทิศ
ตนเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการมากข้ึน 
๔. จัดใหมีระบบการ
ตอบคำถามการแกไข
ปญหาเรื่องรองทุกข 
รองเรียน ปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก
ผูรับบริการ 
 

 
สำนักปลัด 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

 
๓. กิจกรรมงานบริหารงาน
บุคคล 
 
วัตถุประสงคการควบคุม 
เพ่ือใหเพ่ือใหการบริหารงาน
บุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสรางของอบต.
และเกิดประสิทธิผลในการ
ใหบริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 

1. การพัฒนาพนักงาน

อบต. ลูกจางและ

พนกังานจาง ปฏิบัติ

หนาท่ีไมตรงตาม

มาตรฐานกำหนด

ตำแหนงและหนาท่ี

ความรับผิดชอบ 

2. ขาดกระบวนการ

สรางขวัญและกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  
 

1. มีคาสั่งแบงงาน
ภายในสำนักปลัด 
แบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบเจาหนาท่ี
แตละคนไว  
2. มีพนักงานจาง
ปฏิบัติหนาท่ีแทน
ตำแหนงพนักงาน
อบต.ท่ีวาง แตยังขาด
ทักษะ ความ
รับผิดชอบโดยตรง 
 

๑.การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
ครอบคลุมไมชัดเจน 
๒.มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีกำหนด 
๓. มีการควบคุมกำกับดูแล
จากหัวหนาหนวยงาน 

1. การพัฒนาพนักงานสวน
ตำบล ลูกจางและพนักงาน
จางยังไมเหมาะสมการปฏิบัติ
หนาท่ีไมตรงตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง 
2. ขาดกระบวนการสรางขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

๑. ปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังให
เหมาะสมกับ
งบประมาณ ปริมาณ
งานหรือภารกิจท่ี
ปฏิบัติจริง 
๒. สงเจาหนาท่ีเขา
รับการอบรมงานใน
หนาท่ีและงานท่ี
ไดรับมอบหมายอยาง
สม่ำเสมอ 
๓. สงเสริมขวัญและ
กำลังใจจากการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท้ังดาน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน 
๔. สงเสริม
กระบวนการสราง
วัฒนธรรมองคกร
ภายในรวมกันเพ่ือ
สรางความเขาใจอันดี
ตอกัน  

สำนักปลัด 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

๔. กิจกรรมการจัดทำประชาคม 
เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น 
 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมคิด 
รวมทำ รวมแกไขปญหาใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 

๑. ประชาชนเขารวม
การประชุมประชาคม
หมูบานเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาสามปนอย
มากเม่ือเปรียบเทียบ
กับสัดสวนของ
ประชากร/ครัวเรือน
ท้ังหมด 

๑. ประชาสัมพันธผาน
ที่ประชุมประจำเดือน , 
หนังสือราชการให
ประชาชนทราบและ
เขารวมกิจกรรมทุก
คร้ัง 
 

๑. เปรียบเทียบจำนวน
ผูเขารวมประชุมกับจำนวน
ประชากรในแตละหมูบาน
ทั้งหมด 
๒. บันทึกรายงานการประชุม
ที่ระบุรายชื่อผูเขารวมประชุม
แตละหมูบาน 

๑. ประชาชนเขารวมการ
ประชุมประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาสามปนอยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

๑. ประชุมชี้แจงผาน
กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให
ประชาชนตระหนักเห็น
ความสำคัญของการมี
สวนรวมในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
๒. สรางแรงจูงใจในการ
เขารวมจัดทำประชาคม 
เชน การจับสลากรางวัล 
สำหรับผูมารวมกิจกรรม 
เปนตน 

สำนักปลัด 

5.กิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค 
-  เพ่ือปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติดในกลุมประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย 
 
  

1 .มี การแพรระบาด

ของยาเสพติดในกลุม

วัยรุน 
๒.ประชาชนไมให
ความรวมมือในการ
แจงเบาะแสผูคา 
ผูเสพ 
 

 
๑.สงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ดาน
กีฬาอยางตอเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุมเสี่ยง 

 
๑.มีการควบคุม แตยังไม
ท่ัวถึง 

 
๑. มีการแพรระบาดของยา
เสพติดในกลุมวัยรุน 
๒. ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจงเบาะแสผูคา  
ผูเสพ 
 

 
๑.จัดใหมีการอบรม
โทษของยาเสพติดใน
กลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
๒.สงเสริมกิจกรรมท่ีใช
เวลาวางใหเปน
ประโยชนแกประชาชน
ทุกเพศทุกวัย เชน การ
สรางจิตอาสา , กีฬา
ตานยาเสพติด, 
กิจกรรมพ่ีสอนนอง 
เปนตน 

 
สำนักปลัด 

 



 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

กองคลัง 
1. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจายเงิน 
 
วัตถุประสงคการควบคุม 
๑. เพ่ือใหการบริการรับเงิน-จายเงิน 
การจัดทำฎีกาเบิกจายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเปนไป
อยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิงาน ลดระยะเวลาและข้ันตอน
การเบิกจายเงิน 
๓. เพ่ือใหการเบิกจายและรายงาน
การเงินถูกตองและมีความนาเชื่อถือ 

๑. การจัดทำเอกสาร

ประกอบการเบิกจายไม

ครบถวน 

๒. มีการเรงรัดการเบิก

จายเงิน แตเอกสารไม

ครบถวนโดยไมผานการ

ตรวจสอบกอน 

 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวย

การรับเงิน – การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒  

 ๒. มีคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี

รับผิดชอบเปนลายลักษณ

อักษร 

มีผูอำนวยการกองคลัง

ติดตาม  

๓. เจาหนาท่ีตรวจสอบ

ภายใน 

๑. สอบทานการ

ปฏิบัติงานใหเปนไป

ระเบียบ หนังสือสั่ง

การและมติ ครม.

และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

๒. ตรวจสอบการรับ 

และการนำฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการ

เบิกจายใหครบถวน

ถูกตอง กอน

ดำเนินการเบิก

จายเงินในแตละ

รายการ 
 

๑. การจัดทำเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย

ไมครบถวน 

๒. มีการเรงรัดการ

เบิกจายเงิน แต

เอกสารไมครบถวน

โดยไมผานการ

ตรวจสอบกอน 

 

 
๑.๑ ใหหัวหนา
หนวยงานยอยแต
ละกองไดตรวจสอบ
เอกสารพรอม
รับรองความถูกตอง
กอนดำเนินการ
เบิกจาย 
๒. เจาหนาท่ี
การเงินและหัวหนา
กองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจาย
ตามข้ันตอน 

กองคลัง 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 

๒. งานทะเบียนทรพัยสินและพัสดุ 

การดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

วัตถุประสงคการควบคุม 

๑. เพ่ือใหการดำเนินการท่ีถูกตอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. 

๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒  

พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

1. มีการเรงรัดการจัดซ้ือจัด

จางและปริมาณงานมากทำให

เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

จัดจางไมครบถวน 

 

 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยการ

พัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. 

๒๕๕๓ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

รับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ๒. มีคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี

รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 

 

1. ตรวจสอบการ

รับเงินการนำสง

เงินและการนำ

ฝากเงินเปน

ประจำ 
 

1. มีการเรงรัดการ

จัดซ้ือจัดจางและ

ปริมาณงานมากทำให

เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

2. เอกสาร

ประกอบการจัดซ้ือจัด

จางไมครบถวน 

 

 
๑. เจาหนาท่ี มี
การศึกษาระเบียบ
กฎหมายอยูเรื่อย 
ๆ  
 
 

กองคลัง 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

กิจกรรม 

๓. งานจัดเก็บรายได 

วัตถุประสงคการควบคุม 

๑.   เพ่ือใหการบริการรับเงิน-จายเงิน 

การจัดทำฎีกาเบิกจายเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน

เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีไดอยางครบถวน นาเชื่อถือ 

๑.  ยังไมมีขาราชการ

ผูรับผิดชอบตำแหนง

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได

โดยตรง ซ่ึงบางครั้งการลง

พ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีผูรับผิดชอบ

ตองเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการการถือ

เงินไวในมือระหวางท่ีมีการ

จัดเก็บ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ

เงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  

๒. มีคำสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ี

รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร 

๓. มีผูอำนวยการกองคลังติดตาม  

4. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

๑. เจาหนาท่ี

จัดเก็บรายได 

หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายได

ปฏิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีและ

คาธรรมเนียม

ตางๆไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบการ

รับเงินการนำสง

เงินและการนำ

ฝากเงินเปน

ประจำ 

๑.  ยังไมมีขาราชการ

ผูรับผิดชอบตำแหนง

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได

โดยตรง ซ่ึงบางครั้ง

การลงพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษี

ผูรับผิดชอบตองเซ็นชื่อ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการ

การถือเงินไวในมือ

ระหวางท่ีมีการจัดเก็บ 

 
๑. ควรสรรหา 
บรรจุแตงตั้ง
เจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายได และไดมี
คำสั่งแตงตั้ง
ผูรักษาราชการ
แทนเจาหนาท่ี
จัดเก็บรายไดเปน
ลายลกัษณอักษร
แลว 
 

กองคลัง 

 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดำเนนิการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสำคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 

 

 
 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง 

1.กิจกรรมงานออกแบบและควบคุม
อาคาร 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการออกแบบ,เขียนแบบ และ

ควบคุมอาคารโครงการกอสรางตางๆ 

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคับ ตามมติ ครม.และหนังสือสั่ง

การตางๆ 

 

๑ . ระเบียบ กฎหมายมีการ

ปรับปรุงอยูตลอดเวลา    

 

๒. เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่อง 

เทคโนโลยี  ระบบงานดาน

สารสนเทศ งานออกแบบ งาน

กอสราง งานโปรแกรมตาง ๆ 

 

 

-ใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู ก า ร ใช
สารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบ 

 

 

-การกำหนด
แนวทางและ
ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน 

-ปรับปรงุ
แผนงาน
มอบหมายงาน
อยางชัดเจน 

 

- งานมีปริมาณมากทำ
ใหบุคลากรไมเพียงพอ 
ผูปฏิบัติงานท้ังสำรวจ 
ป ระม าณ ราค างาน
เขี ย น แบ บ แ ละงาน
ควบคุมการกอสราง 

 

 

 

๑.สรรหาบุคลากร
เพ่ิม 

2.ออกคำสั่ง
มอบหมายงาน
กำหนดหนาท่ี
ความรับผิดขอบ
อยางชัดเจน 

3.กำชับผูปฏิบัติ 
งานใหศึกษา
ระเบยีบกฎหมาย
โดยเครงครัด 

 

 

 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กำหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กองการศึกษา 

1.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคุม 

 -เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
สงเสริมการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามขอกฎหมาย
กำหนด 

   

1. งบประมาณมีไมเพียงพอในการ

ดำเนินการดาน สงเสริมกิจกรรม

นันทนาการ 

 

๑.มีการสงผูดูแลเด็กเขา
รับการอบรมและศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี
สาขาเอกปฐมวัยใหครบ
ทุกคน 

๒.จัดทำแผนการพัฒนา
ศูนยเด็กใหคลอบคุมท้ัง
ดานการเรียนการสอน  

๓.จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ใหครอบคลุมทุก
ดาน 

 

๑. การควบคุมท่ีมีอยู
ยังไมครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

  

๑. บุคลากรท่ีเปน
พนักงานจางยังขาด
ป ระสบ การด าน
การสอนเด็กปฐมวัย 

 

 

สงเจาหนาท่ี เขา
รั บ ก า ร อ บ ร ม 
ดานต าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ของผูดูแลเด็กใหมี
ทักษะมากข้ึน 

 

 

กองการศึกษา 

 
ลายมือชื่อ 

(นางบุญชวย  ชางนับ  
นายกองคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ  

วันท่ี   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2563 
 
 
 
 
 


