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ชือ่หนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ   วนัที่  10  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

สํานักปลัด 

๑. สภาพแวดลอมควบคุม 

    ๑.๑ เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  

       (1) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”   

-การไมไดกําหนดการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ เชน 

วาตภัย อุทกภัย ภัยจากโรคระบาดในนาขาว เปนความ

เส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

(2) “การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ” การ

ดําเนินชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอที่ระบาดมาใหม 

เปนความเสี่ยงที่มีอยู  เน่ืองจาก หนวยงาน อบต.ไมมี

เจาหนาท่ีที่มีความรูความชํานาญในเร่ืองโรคติดตอ   

(3)“ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”   

-ไมมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด”  

-ไมมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน  

(5) “สงเสริมผลิตภัณฑสินคา OTOP”  

-ไมมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

(6)กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน  

-ไมมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

(7)กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

-ไมมีความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

๑.๒ เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 

(๑) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”  ปญหา

นํ้าทวม เปนปญหาสําคัญในพื้นที่ เพราะพื้นที่ตําบลโปง

นํ้ารอนเปนที่ราบลุม  และทวมขังพื้นที่การเกษตรในชวง

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของทุกป 

ผลการประเมิน 

    สํานกัปลดัฯ แบงโครงสรางและการปฏิบัติงาน  

ออกเปน  9 งาน  ประกอบดวย   1.งานบริหารทั่วไป               

2.งานนโยบายและแผน    3.งานการเจาหนาที่                 

4.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน         

5.งานกฎหมายและคดี                                         

6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                      

7.งานสงเสริมการเกษตร                                             

8.งานธุรการ                                                     

9.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จากการวิเคราะห

ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.

2544 พบความเส่ียง ในกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ      

1. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด        

2.กิจกรรมการสงเสริมการผลิตสินคา OTOP  จากการ

ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแบบ ปย.3 

พบวา  

1. กจิกรรมการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ 

บรรลุวัตถปุระสงคของการควบคุมของการควบคุมใน

ระดับหนึ่ง โดยอบต.ดําเนินการ ดังนี้                      

1.เพ่ือชองทางการประชาสัมพันธเก่ียวกับโทษหรือ

ภยันตรายจากยาเสพติดมากข้ึน เชนวิทยุชุมชน           

2.จัดทําแผนงานโครงการแกไขปญหายาเสพติด เชน 

การจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด    การเดินรณรงค

ไมยุงกับยาเสพติด และทําเอกสารเผยแพร   แตอยางไรก็

ตาม เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปล่ียนไปภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน  
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ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(2)“การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ”ในพื้นท่ี

ตําบลโปงนํ้ารอนยังมีประชาชนบางกลุมยังไมใหความ

รวมมือในการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก เชน การ

ทําลายแหลงเพาะพันธยูง โดยเฉพาะกลุมผูใชคนตาง

ดาวที่มาใชแรงงาน 

(3) ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”    

-การแบงฝายทางการเมือง เส้ือแดง เส้ือเหลือง มีอยูใน

ทุกระดับ ซึ่งเปนความเส่ียงที่กระทบตอความปรองดอง

สมานฉันทของคนในสังคม 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

-การแพรระบาดของยาเสพติด กระจายลงสูทุกกลุม 

รวมถึงกลุมเยาวชนดวย  เปนความเส่ียงที่มีอยู 

(5) “สงเสรมิผลิตภัณฑสินคา OTOP” 

การไมมีการรวมกลุมอาชีพ  การไมเขาใจหลักการ

ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชน เปนความเส่ียงที่มีอยู 

(6)กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน  

-การดํารงชีวิตของประชาชนบางกลุมที่ตองการหาของ

ปามาเพื่อดํารงชีพยังคงมีอยู ดังน้ันคงหนีไมพนเรื่อง

ของการเผาปา ประกอบกับเกษตรกรบางรายยังเช่ือใน

วิธีการเผากองฟางอยู เปนความเสี่ยงของกิจกรรมลด

ปญหาโลกรอน 

(7)กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น 

-ประชาชนสวนมากจะไมมีเวลาในชวงกลางวันเพราะ

ทําอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรรม  เปนสวนมาก  ทํา

ใหยากในการประสานความรวมมือที่จะใหประชาชนเขา

รวมกิจกรรมคงเหลือแตคนแก เทา น้ันที่จะเขารวม

กิจกรรม ซึ่งเปนความเส่ียง  

กระบวนการคายาเสพติด มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น 

รวมทัง้ผูที่ไดรับการบําบัดแลวบางสวนยังไมมีงานทํา มี

รายไดนอยไมเพียงพอ เกิดความเครียด จึงหันมาเสพ

และคายาอีก 

2.กิจกรรมการสงเสรมิการผลิตสินคา OTOP                

อบต.ดําเนินการ ดังนี้                                                

-จัดทําโครงการพัฒนาและใหความรูแกกลุมผลิตสินคา 

OTOP ใหมีความรู บอยคร้ังขึ้น  ตลอดจนจัดทํา

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับสินคา OTOP         

 

สวนการศึกษา ผลการประเมิน 

สวนการศึกษาแบงโครงสรางการปฏิบัติงาน ออกเปน 

๕ ฝาย คือ  

๑. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย    

๒. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการจัด 

การศึกษาภาคบังคับ 

๓. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ 

กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

๔. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

๕. กิจกรรมงานสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

    - การศึกษาตามอัธยาศัย 

    - การศึกษาในระบบ 

  จากการวิเคราะหประเมินการควบคุมภายใน ตาม

องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จากการติดตาม

ผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 

(แบบติดตาม ป.ย.๓) พบวา          
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ณ  วนัที่ 10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๒.การประเมินความเสี่ยง 

    (๑) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”  การ

ไมไดกําหนดรายละเอียดการชวยเหลือทําใหลาชาใน

การปฏิบัติ  การไมมีแผนปองกันทําใหไมมีความพรอม

ในการปฏิบัติเมื่อเกิดปญหาข้ึนรวมไปถึงงบประมาณใน

การชวยเหลือมีอยูอยางจํากัด 

(2)“การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ” 

ประชาชนบางกลุมยังไมใหความรวมมือในการปองกัน

การเกิดโรคไขเลือดออก เชน การทําลายแหลงเพาะ

พันธยูง โดยเฉพาะกลุมผูใชคนตางดาวที่มาใชแรงงาน 

(3) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”    

-การปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประชาชน

ใหความเคารพเทิดทูนไมมีความเสี่ยง  แตดานความ

ปรองดองสามัคคียังเปนเรื่องของการเมืองระดับทองถ่ิน

มากกวาระดับประเทศ 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

-การไมเอาจริงเอาจังของเจาหนาที่รับผิดชอบในการ

ปราบปราม   ทําใหยาเสพติดแพรระบาดอยางรวดเร็ว 

ซ่ึงทําใหปญหาอ่ืนตามมากอีกมากมาย เชน การลัก

ขโมย  การปลนทรัพย  การทะเลาะวิวาท  ประชาชนผู

บริสุท ธ์ิตางไมมั่ นใจในความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

(5) “สงเสรมิผลิตภัณฑสินคา OTOP” 

-การที่ไมสามารถชวยเหลือทางดานความรูความเขาใจ

ในหลักการดํา เนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของประชาชน  การไมมีโครงการสงเสริมอาชีพ 

ทําใหประชาชนที่มีปญหาไมสามารถมีชีวิตที่ดีได สงผล

กระทบตอสังคมรอบขาง 

 

๑. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย    

    มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงคการควบคุม โดยไดดําเนินการดังนี้ 

     -จัดทําแผนการใชจายงบประมาณดานการศึกษา 

จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดานการศึกษามากข้ึน 

๒. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค

บังคับ 

    มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบความสําเร็จบรรลุ

วัตถุประสงคการควบคุม โดยไดดําเนินการดังนี้ 

-กําหนดนโยบายการบริหารและแนวทางการจัด 

การศึกษาใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

      -จัดสรรงบประมาณดําเนินการดานการศึกษาให

โรงเรียน 

๓. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ 

กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

     มีการควบคุมที่เพียงพอประสบความสําเร็จในระดับ

หน่ึง คือ  

-จัดประชุมตัวแทนผูนําดานกีฬาของแตละหมูบาน 

-มีการแตงต้ังคณะกรรมการศูนยกีฬาประจําตําบล 

-จัดใหคณะกรรมการศูนยกีฬาประจําตําบลเขารวม 

กิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ ของหนวยงาน 

 -สรุปผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

ตามลําดับ 

        แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีจุดออนพบความเส่ียงใน

เร่ืองที่มีเจาหนาที่ดานการกีฬา นันทนาการ ไมเพียงพอ

และที่มีอยูก็ไมไดเขารับการฝกอบรมทักษะที่จําเปนตอการ

ดําเนินกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 

๔. กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   
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สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(6) “กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน” 

-การดํารงชีวิตของประชาชนบางกลุมที่ตองการหาของ

ปามาเพื่อดํารงชีพยังคงมีอยู ดังนั้นคงหนีไมพนเร่ืองของ

การเผาปา ประกอบกับเกษตรกรบางรายยังเช่ือในวิธีการ

เผากองฟางอยู   

(7)กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

-การใหความรวมมือของประชาชนในการรวมประชุม มี

คอนขางนอย ทั้งนีเ้พราะเวลา กิจกรรมของประชาชน ที่

ไมเอื้อตอการเขารวม  และความเขมแข็งของผูนําหมูบาน 

ทําใหบางหมูบาน ไมมีผูมาประชุม  ขณะที่บางหมูบานมีผู

เขาประชุมจํานวนมาก 

 

๓.กิจกรรมควบคุม 

(๑) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”  
     - แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดการชวยเหลือผู

ประสบสาธารณภัย 

     - จัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(2)“การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ” 

     -เพิ่มกิจกรรม/โครงการการรณรงคปองกัน

โรคติดตอในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

(3) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”    

     -จัดกิจกรรมเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

     -จัดกิจกรรมสรางความสามัคคี 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

     -สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

     -ตรวจสารเสพติดกลุมเส่ียง 

 

มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง 

คือ  

-จัดมีการประชุมตัวแทนผูนําดานศาสนา และ 

วัฒนธรรมของแตละหมูบาน 

-จัดต้ังคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประจําตําบล 

จัดใหคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและนักเรียนใน

สถานศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมดาน 

-ศาสนาวัฒนธรรม 

-สรุปผลการปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาทราบ 

ตามลําดับ 

แตอยางไรก็ตาม ยังพบจุดออน พบความเส่ียงใน

เร่ือง ประชาชนไมใหความสนใจในการจัดกิจกรรม

ทางดานศาสนา วัฒนธรรม 

๕. กิจกรรมงานสงเสริมการศกึษาในเขตพื้นที่ 

    - การศึกษาตามอัธยาศัย 

    - การศึกษาในระบบ 

     มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับ

หน่ึง คือ  

-มีการจัดทําส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายมากข้ึน 

-ใชระบบ INTERNET ในการประชาสัมพันธขาวสาร 

จัดกิจกรรม/สงบุคลากร เจาหนาที่เขารับการอบรมเพิ่ม

ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานจัดการดานการศึกษา 

          แตอยางไรก็ตามยังพบจุดออน พบความเส่ียง ใน

เร่ืองงบประมาณของหนวยงานมีจํานวนจํากัด ทําให

งบประมาณดานการจัดการศึกษาไมเพียงพอ 
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ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

5) “สงเสริมผลิตภัณฑสินคา OTOP” 

     -อุดหนุนกลุมอาชีพ 

     -จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของกลุม 

(6) “กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน” 

      -รณรงคการแกปญหาโลกรอน 

      -ควบคุมการปฏิบัติเร่ืองการขออนุญาตประกอบ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

(7) “กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น” 

     -ประสานผูนําทองถิ่นผูนําทองที่ประชาสัมพันธและ

นัดประชุมประชาคม 

     -จัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ีในวันประชุม 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 

ไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ

อินเตอรเน็ต  โทรศัพท  การปรับปรุงคําสั่ง  การติดตอ

ประสานงานทั้งภายในภายนอก เปนเครื่องมือชวยบริหาร

ความเส่ียง  ดังนี้ 

(๑) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”  

       -ประชุมคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ 

(2)“การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ” 

      -ประชุมคณะกรรมการและผูเกี่ยวของ 

      -ทําหนังสือประชาสัมพันธ 

(3) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”    

      -ประชุมปรึกษาหารือ ผูใหญบาน ส.อบต. 

      -ปายประชาสัมพันธ 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

      -ประสานโรงเรียนรวมจัดกิจกรรม 

      -ประสานสถานีตํารวจ.ฝาง รวมตรวจสารเสพติด 

สวนการคลัง ผลการประเมิน พบวา  

มีภารกิจกิจตามโครงสราง คําสั่งแบงงาน  ๕ ฝาย คือ

ฝายการเงิน ฝายบัญชี ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกา 

และควบคุมงบประมาณ ประเมินระบบควบคุมภายใน

ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม

องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบวา 

๑.ฝายการเงิน 

๒.ฝายควบคุมงบประมาณ 

มีความเหมาะสมแลววามีความเพียงพอ ไมพบจุดออน 

และมีความเส่ียง โดยมีการดําเนินการแลวเสร็จตาม

กําหนด 

จากการวิเคราะหพบวา 

มีจุดออนที่เปนความเสี่ยงตอจัดการบริหารความเส่ียง

หรือกําหนด แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ใน

ภารกจิ 3 กิจกรรม คือ 

๑.ฝายทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ  ภารกิจงานประจํามี

จุดออน คือ เจาหนาที่พัสดุ ไมปฏิบัติตามข้ันตอนของทาง

ราชการตามระเบียบพัสดุ ซ่ึงแกไขโดยใหดําเนิน

การศกึษาระเบียบ 

๒.การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร มีจุดออน คือระบบ

อินเตอรมีปญหาและขัดของบอยทําใหเจาหนาททีี่

เก่ียวของในการพัฒนาการใชงานระบบบัญชี e-laas ไม

เปนปจจุบัน ซ่ึงกรณีนี ้ไดประชุมชี้แจงและดําเนินการ

แกไขระบบอินเตอรเน็ตและเรงรัดใหเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯและหนังสือส่ัง

การท่ีเก่ียวของ 



แบบ ปอ.๒ 

 

Page | 20  

 

ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(5) “สงเสรมิผลิตภัณฑสินคา OTOP” 

      -จัดเวทีประชาคม เพื่อ รับทราบปญหา ความ

ตองการ 

(6) “กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน” 

       -ประชาสัมพันธผานเว็บไซต อบต. 

       -ปายประชาสัมพันธ  

 (7) “กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น” 

  -คําส่ังมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ 

  -สงหนังสือ โทรศัพทประสานการติดตอ   

 

๕.การติดตามประเมินผล 

(๑) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย”  

       -ประเมินจากความสามารถในการชวยเหลือเมื่อ

เกิดสาธารณภัย 

(2)“การชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ” 

      -ตรวจสอบสถิติผูปวยโรคไขเลือดออกจาก

โรงพยาบาล 

(3) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง

ความปรองดองสมานฉันท”    

     - ประเมินจากจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม 

(4) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” 

       -ประเมินโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

      -ประเมินผลการตรวจหาสารเสพติด 

 (5) “สงเสริมผลิตภัณฑสินคา OTOP” 

      -ตรวจสอบการชวยเหลือประชาชนกับโครงการ 

 

 

๓.การจัดรายได มีจุดออน คือ  ทะเบียนแผนที่และ

ทรัพยสินยังไมไดดําเนินการจําเปนตองรับโอนยาย

พนักงานจัดเก็บรายไดเขาทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ

การจัดเก็บรายไดและจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหเปนไปตามหนังสือส่ังการ 

 

สวนโยธา  ผลการประเมินพบวา  สวนโยธา  

        มีโครงสรางการปฏิบัติงานออกเปน ๖ ฝาย 

ดังตอไปน้ี 

1.ฝายกอสราง  

2.ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  

3.ฝายประสานสาธารณูปโภค   

4.ฝายผังเมือง 

5.ฝายงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  

6.ฝายงานธุรการ 

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา   

 (๑)   ฝายประสานสาธารณูปโภค        

 (๒)  ฝายผังเมือง    

มีความเหมาะสมแลวมีความเพียงพอ ไมพบจุดออน และ

ความเส่ียง  โดยมีการดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา             

         มีจุดออนที่เปนความเส่ียงตองจัดการบริหารความ

เส่ียงหรือกําหนด   แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 

ในภารกิจ  ๒  กิจกรรมคือ 

                (๑) ฝายกอสราง   ภารกิจงานประจํา มี

จุดออนคือ การประมาณราคากอสรางตอนประมาณ 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(6) “กิจกรรมลดภาวะโลกรอน ปญหาหมอกควันหมอก

ควัน” 

       -ประชาสัมพันธผานเว็บไซต อบต. 

       -ปายประชาสัมพันธ  

(7) “กิจกรรมจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น” 

    -ประเมินจากการมีสวนรวมของประชาชนในการทํา

ประชาคม   

 

สวนการศึกษา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    สภาพแวดลอมภายใน 

๑.๑ กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย  เปนความเสี่ยงที่เกิด 

จากสภาพแวดลอมภายใน คือ ขาดนโยบาย แผน และ

งบประมาณเพ่ือดําเนินงานท่ีชัดเจน รวมถึงการสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

๑.๒ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค 

บังคับ เปนความเส่ียงที่เกิดจากกสภาพแวดลอมภายใน  

คือ ขาดนโยบาย แผน และงบประมาณเพื่อดําเนินงานที่ 

ชัดเจน ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค 

บังคับ 

๑.๓ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ  

กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน เปนความเสี่ยงที่เกิด 

จากสภาพแวดลอมภายใน คือ ขาดเจาหนาที่ดานการ 

กีฬา นันทนาการ มีไมเพียงพอ ทําใหการจัดกิจกรรมดาน 

กีฬาและนันทนาการไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

๑.๔ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี เปนความเส่ียงที่เกิดจาก 

 

ราคากับตอนลงมือกอสรางในการจัดซ้ือวัสดุราคา

ปรับตัวอยูตลอด ราคาวัสดุกอสรางไมคงที่ปรับเปลี่ยน

ตามสภาวะเศรษฐกิจ  ซ่ึงกรณีนีไ้ดปรับปรุง โดยใชราคา

กลางของสํานักงานพาณิชยจังหวัดและรายการวัสดุที่

นอกเหนือจากสํานักงานพาณิชยจังหวัด จะสืบราคา

ทองถิ่นจากผูประกอบการในทองถ่ิน โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสมและติดตามขาวสารจากส่ือตางๆ                 

(๒) ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร     มีจุดออนคือ ผู

ขออนุญาตไมทราบระเบียบ กฎหมายวาดวยการขอ

อนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติมอาคาร และผูขอ

อนุญาตไมทําตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต  ซ่ึงกรณีน้ี

ไดปรับปรุงโดยจัดทําคูมือ/แผนพับ และขอมูลท่ีเก่ียวของ

กับ                    
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ณ  วนัที่ 10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

สภาพแวดลอมภายนอก คือ ประชาชนไมใหความรวมมือ 

และไมคอยสนใจในการจัดกิจกรรมดานศาสนา 

๑.๕ กิจกรรมงานสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

    - การศึกษาตามอัธยาศัย 

    - การศึกษาในระบบ 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะแวดลอมภายใน คือ  

ขาดบุคลากรที่มีความรู ทักษะในการดําเนินกิจกรรม 

    สภาพแวดลอมภายนอก 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการ

ควบคมุปรากฏ ดังน้ี 

-ประชาชน ตลอดจนผูปกครองของเด็กไมให 

ความสําคัญของการมีสวนรวมหรือมีบทบาทในการจัด

กิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขาดความรวมมือจาก

ประชาชนในการดําเนินงานดานศาสนาและวัฒนธรรม 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 

    ความเส่ียง 

     -ขาดนโยบาย แผนและงบประมาณเพื่อดําเนินงานที่

ชัดเจน รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ 

๒.๒ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค

บังคับ 

    ความเส่ียง 

ขาดนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อดําเนินงานที่ชัดเจน 

รวมถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

๒.๓ กิจกรรม งานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 

   ความเส่ียง 

     - เจาหนาที่ดานการกีฬา นันทนาการ มีไมเพียงพอ

ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๒.๔ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

   ความเส่ียง 

   - ขาดความรวมมือจากประชาชน  ประชาชนไมให

ความสําคัญในการจัดกิจกรรมดานศาสนา 

๒.๕ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

   - การศึกษาในระบบ 

   - การศึกษาตามอัธยาศัย 

   ความเส่ียง 

- บุคลากรหรือเจาหนาที่ขาดความรู ทักษะในการ

ดําเนินกิจกรรม 

๓. กิจการรมการควบคมุ 

๓.๑ กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้ 

      -จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

-กําหนดนโยบายแผนงาน งบประมาณเพื่อการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

      -สนับสนุนการสรางเครือขายศูนยเด็กเล็กนาอยู

ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด 

๓.๒ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาค

บังคับ  

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 

      -มีการกําหนดนโยบายแผนงานและงบประมาณเพื่อ

การดําเนินงานที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

๓.๓ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ 

กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 

      -จัดฝกอบรมเพ่ิมความรูและทักษะตาง ๆ ที่จําเปน

ตอการดําเนินกิจกรรม แกเยาวชน ประชาชน  
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

       -มีการกําหนดระเบียบขอบังคับของศูนยกีฬา

ประจําตําบลเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานกีฬา 

นันทนาการ 

๓.๔ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 

      -สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาดาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

       -รวมมือกับสถานศกึษาในการปลูกฝงความรู 

ความเขาใจและสงเสริมการเขารวมกิจกรรมดานศาสนา 

๓.๕ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

       - การศึกษาในระบบ 

       - การศึกษาตามอัธยาศัย 

กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 

        -จัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา 

        -จัดทําสื่อการเรียนรูที่หลากหลายมากข้ึน 

จัดอบรมบุคลากร เจาหนาที่เพื่อเพิ่มความรูและทักษะ

ตาง ๆ ที่จําเปนตอการจัดการศกึษา 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   ๔.๑  กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 

    - สํารวจขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายใน 

และสภาพแวดลอมภายนอก ประชาสัมพันธใหผูปกครอง 

นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําแผน และเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหประชาชนทราบ 

- ประสานหนวยงาน / กลุม / องคกรชุมชน เพ่ือ

สรางเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

   ๔.๒ กิจกรรมงานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ภาคบังคับ 

   - สํารวจขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอก  ประชาสัมพันธใหประชาชนมี

สวนรวมในการกําหนดแผนงาน/งบประมาณ จัดประชุม

ในชุมชน 

   ๔.๓ กิจกรรมงานสงเสริม สนับสนุน การกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน 

   - ประชาสัมพันธใหประชาชน เยาวชน มีสวนรวมใน

การจัดกิจกรรมดานการกีฬา นันทนาการ โดยผานส่ือ

วิทยุชุมชน ส่ิงพิมพ แผนพับ รวมถึง สงเสริมใหบุคลากร

มีความรูความเขาใจและเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 

   ๔.๔ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

   - จัดประชุมในชุมชน และเผยแพรขอมูลขาวสารให

ประชาชน/หนวยงานในชุมชนรับทราบ เพื่อรวมมือกันจัด

กิจกรรมโครงการดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี 

๔.๕ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

       -การศึกษาในระบบ 

       - การศึกษาตามอัธยาศัย 

       - จัดทําสื่อการเรียนรูที่หลากหลายมากข้ึน 

       - ใชระบบ INTERNET ในการประชาสัมพันธ

กิจกรรมตาง ๆ 

   - จัดกิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อเพ่ิมความรู 

   -ทักษะในการปฏิบัติงานจัดการศึกษา 

   -สรุปผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบ

ตามลําดับ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไข 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

 

๕. การติดตามประเมนิผล 

ปรับปรุงแบบสอบถาม และรายงานตาง ๆ เปนเคร่ืองมือ

ในการติดตามประเมินผลเพื่อติดตามการปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ผลการประเมินตามแบบ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน (แบบติดตาม ปย.

๓) พบวา  

   ๕.๑. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 

       มีการควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุตาม

วัตถุประสงคของการควบคุม 

   ๕.๒ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาภาค

บังคับ 

       มีการควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุตาม

วัตถุประสงคของการควบคุม 

   ๕.๓ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนการกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 

       มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตมวัตถุประสงคใน

ระดับหนึ่ง แตยังมีจุดออน คือ เนื่องจากขาดบุคลากร/

เจาหนาท่ีดานการกีฬา นันทนาการ ทําใหกิจกรรมดาน

การกีฬา นันทนาการ ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร 

๕.๔ กิจกรรมงานสงเสริมสนับสนุนงานดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 

       มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคการ

ควบคมุไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน คือ ประชาชน

ไมใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมทางดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
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ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่ 10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๕.๕ กิจกรรมงานสงเสริมการศึกษาในเขตพื้นท่ี 

การศึกษาในระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

       มีการควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมไดในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน คือ 

เน่ืองจากงบประมาณของหนวยงานมีจํานวนจํากัดทําให

งบประมาณดานการจัดการศึกษาไมเพียงพอ 

 

สวนการคลัง 

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม 

 สภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

  สภาพแวดลอมภายใน 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสวนการ

คลัง  ทั่วไป  เชน  บรรยากาศ  สถานที่  ของการทํางาน  

ฯลฯ  ซึ่งไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจาก 

(๑)  ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน   

(๒)  คําสั่งแบงงาน  

(๓)  ประสิทธิภาพของบุคลากร    

(๔)  จริยธรรมของผูบริหารและจริยธรรมของเจาหนาที่ 

ที่มีผลกระทบตอการควบคุม  ดังน้ี 

 ๑.๑  ภารกจิงานประจํา ตามคําส่ังแบงงาน      

ของสวนการคลัง    ที่  ๒๓๑/๒๕๕๔    ลงวันท่ี  ๒๗  

มิถุนายน  ๒๕๕๔  แบงภารกิจออกเปน  ๕  ฝาย  โดย

ประเมิน “ภารกิจงานประจํา”  การควบคุมภายในจาก

งานประจําในแตละฝาย  ดังตอไปน้ี 

 (๑)  ฝายการเงิน   ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจ

ทัง้ส้ิน  ๑๖  ขอ  เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน

ที่มีอยูเดิม  และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุม

ภายใน ในภารกิจแตละขอ  พบวา  ในภารกิจงานประจํา

มีระบบการควบคุมภายในดพีอไมพบความเส่ียง 
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(๒)  ฝายบัญชี  ตามคําสั่งแบงงาน  มีภารกิจทั้งสิ้น  ๙  

ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยูเดิม 

และปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ใน

ภารกิจแตละขอ  พบวา  ในภารกิจงานประจํา  มีระบบ

การควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอยังพบความเส่ียง 

(๓)  ฝายพัฒนาและจัดเกบ็รายได  ภารกิจตามคําสั่ง

แบงงาน  มีภารกิจทั้งส้ิน  ๙ ขอ  เมื่อสํารวจประเมิน

ระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูเดิม และปรับปรุงจุดออนของ

ระบบการควบคุมภายใน 

(๔)  ฝายทะเบียนทรัพยสนิและพสัดุ  ตามคําสั่งแบง

งาน  มีภารกิจทั้งสิ้น  ๖ ขอ  เมื่อสํารวจประเมินระบบ

ควบคมุภายในท่ีมีอยูเดิม  และปรับปรุงจุดออนของระบบ

การควบคุมภายใน  ในภารกิจแตละขอ  พบวา  ใน

ภารกิจงานประจํา  มีระบบการควบคุมภายในท่ีไม

เพียงพอ ยังพบความเส่ียง 

(๕)  ฝายตรวจสอบอนมุัติฎกีาและควบคมุ

งบประมาณ  ตามคําสั่งแบงงาน  มีภารกิจทั้งสิ้น  ๖  ขอ  

เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูเดิม  

ปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ

แตละขอ  พบวา  ในภารกิจงานประจํา  มีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอไมพบความเส่ียง 

๒.การประเมินความเสีย่ง  

 ๒.๑   ภารกิจงานประจํา  วิเคราะหความเพียงพอของ

การควบคุม “ภารกิจงานประจํา”  ตามคําส่ังแบงงานทั้ง  
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่ 10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

ตามคําส่ังแบงงานท้ัง ๕  ฝาย  มีระบบการควบคุม

ภายในท่ีมีความเพียงพอไมพบจุดออนหรอื ความเสี่ยง

ที่มีนยัสําคัญ 

๒.๒  คําสั่งแบงงาน  คําสั่งแบงงานของสวนการคลัง  ที่  

๒๓๑/๒๕๕๔  ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  มี

บุคลากรทั้งสิ้น  ๕  คน  ประกอบดวย  นางสาวสุพัตร   

กันทะอินทร หัวหนาสวนการคลัง   มีพนักงานเจาหนาที่

ทัง้ส้ิน  ๕  คน  แบงออกเปน  ๕  ฝาย   ดังตอไปน้ี 

(๑)  ฝายการเงิน  มีขาราชการ จํานวน   ๒  คน    คือ    

นางสาวสุพัตร  กันทะอินทร  หัวหนาสวนการคลัง   เปน

หัวหนา   และ นางดวงดาว     เสนหดี   นักวิชาการเงิน

และบัญชี  เปนผูรับผิดชอบ  

(๒)  ฝายบัญชี   มีขาราชการ   จํานวน  ๓  คน       คือ   

นางสาวสุพัตร  กันทะอินทร  เปนหัวหนา โดยมีนางสาว

พัชรี   เดือยพิมพ    เจาพนักงานพัสดุ    

และนางดวงดาว   เสนหดี   ตําแหนง นักวิชาการเงินและ

บัญชีและพนักงานจางตามภารกิจ  ๒ คน คือนางสาวิไล

วรรณ หนอแกว  และนางสาวรรณิดา  ปนพรหม เปน

ผูชวย 

(๓)  ฝายทะเบียนทรัพยสินและพสัดุ  มีขาราชการ

จํานวน  ๑  คน    คือ    นางสาวพัชรี   เดือยพิมพ  

ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ  พนักงานจางตามภารกิจ   

จํานวน  ๑ คน คือ นางสาววรรณิดา  ปนพรหม ผูชวย

เจาหนาท่ีพัสดุ     

(๔)  ฝายพัฒนาและจัดเกบ็รายได  มีขาราชการ  

จํานวน  ๒  คน พนักงานจางตามภารกิจ  ๑ คน   คือ  

นางสาวสุพัตร  กันทะอินทร  หัวหนาสวนการคลัง  เปน

หัวหนาโดยมีนางสาวพัชรี  เดือยพิมพ  เจาพนักงานพัสดุ 

เปนผูรับผิดชอบ และนางสาววิไลวรรณ  หนอแกว  ผูชวย

เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  เปนผูชวย 
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(๕)  ฝายตรวจอนุมัติฏกีาและควบคมุงบประมาณ  มี

ขาราชการ     จํานวน  ๒  คน    คือ    นางสาวสุพัตร  

กันทะอินทร   หัวหนาสวนการคลัง   เปนหัวหนา   และ 

นางดวงดาว เสนหดี นักวิชาการเงินและบัญชี  เปน

ผูรับผิดชอบ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๑ คน คือ 

นางสาววรรณิดา  ปนพรหม ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ เปน

ผูชวย 

๒.๓ การประเมินความเสี่ยง  

        คําสั่งแบงงาน  การปฏิบัติงานดานการเงิน 

เอกสารประกอบฎีกา  คนพบวา  ไมพบจุดออนหรือมี

ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ  

        ๒.๓.๑ ประสิทธิภาพของบุคลากร  บุคลากร

ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี มีความรู 

ความสามารถ ในการบันทกึบัญชีไดถูกตองลงตัวการ

ประเมินความเสี่ยง 

        ๒.๓.๒ ประสิทธิภาพของบุคลากร พบวามีความรู 

ความสามารถ มีประสบการณ ในงานดานการเงินและ

บัญชีมากอน  มีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอไม

พบความเส่ียง 

๒.๔ ความเสี่ยงจากประชาชนทีอ่ยูภายในการ

ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 ๑. ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ตามขอ ๒.๒ 

(๔) ประชาชนที่อาศัยอยูในตําบลโปงน้ํารอน ฝายจัดเก็บ

รายไดบุคลากรของผูปฏิบัติงาน คือนางสาววิไลวรรณ  

หนอแกว ตองจัดเก็บรายไดตามเปาหมายของแผนการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมแตมีประชาชนบางสวนไมมาชําระ

คาธรรมเนียมตามกําหนดเวลา ไมใหความรวมมือในการ

ชําระคาธรรมเนียมการเก็บขยะ จึงทําใหแผนการจัดเก็บ

คาธรรมเนียม ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

              ๒. ระเบยีบกฎหมายใหม  ระเบยีบกฎหมาย

ใหมท่ีออกมาบังคับใช เปนปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติหนาที่ คือ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

รับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2547 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548  การบันทึก

บัญชีคอมพิวเตอรสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

e-laas ไมเปนปจจุบันเน่ืองจากระบบอินเตอรเน็ตขัดของ

เจาหนาท่ีไมสามารถบันทกึบัญชีในระบบใหเปนปจจุบัน

ไดทําใหไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมได 

๓.กจิกรรมการควบคมุ 

 ๓.๑  ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ 

 ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญประเมินจาก ภารกิจ

งานประจํา สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม

ภายนอก  เพ่ือวิเคราะหถึงจุดออนหรือความเส่ียงที่ทําให

สวนการคลังไมสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในเพื่อนํา “ความเส่ียง” 

ที่คนพบมาบริหารจัดการหรือเรียกวา “บรหิารความ

เส่ียง” โดยกําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  เพ่ือใหการ

ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

๓.๑.๑ ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ประเมินจาก “ภารกิจ

งานประจํา”ตามคําส่ังแบงงาน ของสวนการคลังที่ ๒๓๑/

๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔  มีระบบการ

ควบคมุภายในท่ีไมเพียงพอพบจุดออนพบความเส่ียงที่มี

นัยสําคัญ 
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หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
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ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๓.๑.๒ ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ  การประเมินจาก 

สภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอมภายนอก

ดังกลาวขางตนมีความเส่ียงมีจุดออนเปนความเส่ียงที่มี

นัยสําคัญ ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

 (๑) ฝายบัญชี เปนความเส่ียงจาก ระบบ

อินเตอรเน็ตขัดของทําใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวกับกับ

พัฒนาการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรหรือ e-laas บันทึก

บัญชี ไมเปนปจจุบัน 

 (๒) ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  เปนความ

เส่ียงจากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามข้ันตอนของทางราชการ

เน่ืองจากการจัดซ้ือจัดจาง ไมเปนไปตามแผนการจัดหา

พัสดุ 

(๓) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได เปนความเสี่ยงจากที่

เกิดจากภารกิจงานประจํา คือรับโอน(ยาย)พนักงาน

จัดเก็บรายไดเขาทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่และ 

ทะเบียนทรัพย์สนิเพื�อพฒันาการจดัการรายได้ให้เป็นตาม

เป้าหมายของแผนการจดัเกบ็รายได้และเป็นไปตามหนังสอื

ส่ังการ 

 ประเด็นความเสี่ยงท้ัง ๓ กรณีคือ ภารกิจงาน

ประจํา สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอก เปนจุดออนของกิจกรรมภารกิจงานประจํา

เน่ืองจาก เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจและ

ประสบการณในการทํางานยังมีนอย  ซ่ึงตองกําหนด

กิจกรรมควบคุม คือ “กิจกรรมดานการดําเนินงาน”และ 

“กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร” เพ่ืออบรมพัฒนา

สงเสริมใหความรู การศึกษาดูงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มความ

เขาใจใหมาขึ้น 
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สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับระดบัองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๓.๒ กิจกรรมควบคุมดานการดําเนินงาน 

 การประเมินความเส่ียง “คนพบ” ความเส่ียงที่มี

นัยสําคัญ ตามขอ ๓.๑.๒ จํานวน ๓ กิจกรรมซ่ึงตอง

กําหนดแผนการปรับปรุง หรือบริหารความเส่ียง โดย

กําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 

           ๓.๒.๑ ฝายบัญชี ความเส่ียงจากระบบ

อินเตอรเน็ตขัดของทําใหเจาหนาที่ไมสามารถพัฒนาการ

ใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบัน ไดกําหนด

กิจกรรมโดยส่ังกําชับผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

ดําเนินการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต ควบคุมกํากับดูแล  

และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา

อยางสม่ําเสมอ  และสั่งการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

ใหเปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวของโดย

เครงครัด 

 ๓.๒.๒ ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  ความ

เส่ียงจากขาดตําแหนงพนักงานจัดเก็บรายไดท่ีปฏิบัติงาน

ดานการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน   

ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมโดยใหมีการสรรหารับโอน

(ยาย)ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดมารับผิดชอบ

เก่ียวกับการจัดเก็บรายได 

 ๓.๒.๓ ฝายทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ 

ความเส่ียงจากเจาหนาที่พัสดุ  ไมปฏิบัติตามขั้นตอนของ

ทางราชการเปนการปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และท่ี

แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่  ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกิจกรรมการ

ควบคมุโดยมีการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามระเบียบ  ดวย

วิธีท่ีเหมาะสมและใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบ กฎหมาย 

หนังสือส่ังการที่เก่ียวของ ช้ีใหเห็นความผิดหากไมปฏิบัติ

ตามวินัยของขาราชการ๓.๒.๔  กิจกรรมดานการพัฒนา

บุคลากร 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(๑) ความเส่ียงจากที่ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญที่จะ

สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถ และเก่ียวกับการนําความรูความสามารถ

มาปฏิบัติกับงานในหนาที่ใหถูกตอง เปนการปองกันไมให

เกิดความเสียหายแกทางราชการ  ซึ่งเปนเรื่องขวัญและ

กําลังใจ 

 (๒) ความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจาง  จาก

ระเบียบกฎหมายใหมกําหนดกิจกรรมการควบคุมดังนี้ 

 - ใหเจาหนาที่พัสดุประสานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น ๆในเขตอําเภอ และเจาหนาที่ของ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัด  เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําและลง

มือปฏิบัติ เมื่อพบปญหาและเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

การปฏิบัติ 

(๑) ความเส่ียงจากที่ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญที่จะ

สงเสริมใหเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถ และเก่ียวกับการนําความรูความสามารถ

มาปฏิบัติกับงานในหนาที่ใหถูกตอง เปนการปองกันไมให

เกิดความเสียหายแกทางราชการ  ซึ่งเปนเรื่องขวัญและ

กําลังใจ 

 (๒) ความเส่ียงในการจัดซ้ือจัดจาง  จาก

ระเบียบกฎหมายใหมกําหนดกิจกรรมการควบคุมดังนี้ 

 - ใหเจาหนาที่พัสดุประสานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น ๆในเขตอําเภอ และเจาหนาที่ของ

สํานักงานทองถ่ินจังหวัด  เพื่อขอคําชี้แจงแนะนําและลง

มือปฏิบัติ เมื่อพบปญหาและเพื่อใหเกิดความเขาใจใน

การปฏิบัติ 
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ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๔. สารสนเทศและการสือ่สาร 

 นําระบบสารสนเทศและการส่ือสารมาชวยใน

การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในคือ 

 ๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ

การปฏิบัติราชการ เพ่ือมาชวยในการติดตามขอมูล

ขาวสาร หนังสือส่ังการโดยไมตองรอรับหนังสือส่ังการ

ที่มาตามระบบธุรการ  ทําใหการบริหารงานคลัง 

สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา 

 ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของ

สวนการคลัง 

  (๑) การติดตอประสานงานภายใน องคการ

บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน แตงตั้งพนักงานขาราชการ

เปนกรรมการเก่ียวกับการเงิน การคลัง เชน เปน

กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการรับเงิน –นําสงเงิน การ

ประสารผูมีสิทธิรับเงินมารับตามกําหนด ,ประสานสํานัก

ปลัดของ องคการบริหารสวนตําบลเพ่ือประชาสัมพันธ

การออกจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ของสวนการคลัง  

การประชาสัมพันธระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การเงินการคลังที่เปลี่ยนแปลงใหมใหทราบโดยท่ัวกัน 

(๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ติดตอ

ประสานงานไปยังผูใหญบานเกี่ยวกับการออกคําสั่ง

แตงต้ังประชาคม (โดยคัดเลือกจากท่ีประชุมประชาคม

หมูบาน) รวมในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี

แกไขเพิ่มเติม,ติดตอประสานงานไปยังผูใหญบานให

ประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธการออกจัดเก็บ

ภาษีเคล่ือนท่ีของสวนการคลัง 
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ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร มี

โทรศัพท โทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ

หนาที่ของสวนการคลัง เชน กรณีตองสงรายงานให

ทองถิ่นอําเภอหรือสํานักงานทองถ่ินจังหวัด หรือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนงานที่ตองการความ

เรงดวน และใชโทรศัพทประสานงานสํานักงานทองถ่ิน

จังหวัดหรือทองถิ่นอําเภอ เพื่อหารือการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือส่ังการที่ไมเขาใจหรือไม

สามารถปฏิบัติได 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 

 ใชแบบสอบทาน  เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ หัวหนางาน และหัวหนาสวนการ

คลัง ตองติดตามกํากับดูแลเพื่อใหงานการคลังมีความ

ถูกตอง ตามระเบียบฯ ของสวนการคลัง 

 

สวนโยธา 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

   ๑.๑  สภาพแวดลอมภายใน 

          วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของโยธา 

ทั่วไป เชน บรรยากาศ สถานที่ ของการทํางาน ฯลฯ ซึ่ง

ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจาก (๑) 

ภารกิจงานประจํา (๒) ประสิทธิภาพของบุคลากร 

          ๑.๑.๑ ภารกิจงานประจํา  ตามคําส่ังแบงงาน 

ของสวนโยธา ที่  ๒๔๑/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑  ตุลาคม  

๒๕๕๓   โดยประเมินจาก “ภารกิจงานประจํา” การ

ควบคมุภายในจากงานประจําในแตละฝาย ดังตอไปนี้ 

(๑) ฝายกอสราง  ตามคําสั่งแบงงานมีภารกิจ ๕ ขอ 

(๒) ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร  ตามคําส่ังแบงงาน

มีภารกิจ ๕ ขอ  
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

(๓)  ฝายประสานสาธารณูปโภค  ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจ

ทัง้ส้ิน ๖ ขอ  

(๔) ฝายผังเมือง ตามคําสั่งแบงงาน มีภารกิจทั้งส้ิน ๖ ขอ 

(๕) ฝายงานธุรการ  

            เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายในท่ีมีอยูเดิมและ

ปรับปรุงจุดออนของระบบการควบคุมภายใน ของภารกิจแตละขอ

พบวามีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอไมพบความเส่ียง 

คือ “ฝายประสานสาธารณูปโภคและฝายผังเมือง” 

วิเคราะหความเส่ียง จากสภาพแวดลอมภายในตามภารกิจงาน

ประจํา จากประสิทธิภาพบุคลากร รวมทัง้ จริยธรรมของบุคลากร 

ปรากฏวาพบจุดออนที่เปนความเส่ียงจากสภาพแวดลอมภายใน 

ดานประสิทธิภาพของบุคลากร “ฝายกอสรางและฝายออกแบบ

และควบคุมอาคาร” ดังนี้ 

ประสทิธิภาพของบุคลากร 

ฝายกอสรางและฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีบุคลากรฝาย

ละ จํานวน ๔ คน คือ นายสาทิตย   บุญมี ตําแหนง หัวหนาสวน

โยธา(เจาหนาที่บริหารงานชาง ๗) นายไพรัตน   รัตตะใส ตําแหนง 

นายชางโยธา ๕  

นายสุพัฒชัย  อินตะถา พนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยชางโยธา และ

นายอินถา   ใจดี พนักงานจาง ตําแหนง คนงานท่ัวไป ทัง้หมดตอง

ปฏิบัติงานในทุกฝาย เนื่องจากมบีุคลากรไมเพยีงพอ จึงทําให

การทํางานเกิดความลาชา ไมละเอียดรอบคอบในการทําประมาณ

ราคากอน เพราะตองใชราคาที่เปนปจจุบันประกอบกับตองปฏิบัติ

ตามแนวทางวิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการคํานวณราคา

กลางงานกอสราง  ของคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง

งานกอสราง  สํานักพัฒนา  
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องคประกอบการควบคมุ

ภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

กระทรวงการคลัง ทําใหเกิดความผิดพลาดในรายละเอียดที่จะ

ดําเนินการระหวางการจัดทําราคากลางงานกอสราง 

๒.การประเมินความเสีย่ง  

1.การประมาณราคาคากอสราง ซึ่งราคาตอนประมาณราคากับ

ตอนลงมือกอสรางกับตอนจัดซ้ือจัดจางราคาวัสดุมีการปรับตัวอยู

ตลอดตามสภาวะเศรษฐกิจ  จึงทําใหเกิดความลาชาในการ

ประมาณราคาประกอบกับรายการวัสดุและราคาของพาณิชย

จังหวัดมีไมครบ ซ่ึงรายการที่นอกเหนือจากสํานักงานพาณิชย

จังหวัด จะตองดําเนินการสืบราคาวัสดุจากผูประกอบการใน

ทองถิ่น 

       ๒.การขออนุญาตกอสรางและดดัแปลงอาคารตางๆ ซึ่งผู

ย่ืนขออนุญาตไมทราบระเบียบ กฎหมายวาดวยการขออนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ตอเติมอาคาร และไมทําตามแบบแปลนที่ย่ืนขอ

อนุญาต   อีกทั้งการเตรียมเอกสารมายื่นไมครบทําใหการอนุญาต

กอสราง ดัดแปลง ตอเติมอาคารลาชา  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   มีกําหนดระยะเวลาในการ

ดําเนินการดังกลาว 

          สภาพแวดลอมภายนอก 

      ประเมินจากสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานดานการควบคุมอาคาร โดยประเมินการปฏิบัติของ

ประชาชน ตอระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ แหงพระราชบัญญัติ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมฯ ซ่ึงเปนเรื่องที่

ประชาชนทั่วไปตองถือปฏิบัติ พบวา มีการลักลอบกอสรางอาคาร

โดยไมไดรับอนุญาต   และเจาหนาที่ตรวจตราอยางไมท่ัวถึง

เน่ืองจากการตอบสนองและใหความรวมมือของประชาชน มีนอย 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

รวมทัง้การปฏิบัติท่ีไมถูกตองตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

 การประเมินความเสีย่ง เมื่อประชาชนไมมีความรู ความ

เขาใจและใหความรวมมือในการควบคุมอาคารหรือกําหนด

มาตรการในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชสอย

อาคารดังกลาว จะสงผลให ไมเกิดความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง 

ถูกตองตามสุขลักษณะ อันเปนประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

ที่เนนถึงความปลอดภัยของชุมชน ตามเจตนารมยแหง 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการ

ควบคมุอาคารปฏิบัติงานเปนไปไดยากลําบาก เปนจุดออนหรือ

ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ที่ตองวางแผนกําหนดกิจกรรมควบคุม 

ความเสี่ยงทีม่ีนยัสําคัญ  

วิเคราะหความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ โดยประเมินจากสภาพแวดลอม

ภายใน ภารกิจประจําและสภาพแวดลอมภายนอก พบความเส่ียง

ที่มีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้ 

๑ กิจกรรมการประมาณราคาคากอสราง  เปนความเส่ียง  จากที่

ราคาวัสดุกอสรางปรับเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจและรายการ

วัสดุของสํานักงานพาณิชยจังหวัดมีไมครบถวน และการสืบราคา

วัสดุจากราคาทองถ่ินจากผูประกอบการในทองถิ่นน้ันๆ  ทําใหเกิด

ความลาชาในการดําเนินการประมาณราคา 

๒ กิจกรรมการขออนุญาตกอสรางและดัดแปลงอาคารตางๆ

ประชาชนไมมีความรู ความเขาใจและใหความรวมมือในการ

ควบคมุอาคารหรือกําหนดมาตรการในการกอสราง ดัดแปลง รื้อ

ถอน เคลื่อนยาย ใชสอยอาคารดังกลาว จะสงผลให ไมเกิดความ

ปลอดภัยมั่นคงแข็งแรง ถูกตองตามสุขลักษณะ อันเปนประโยชน

ของประชาชนเปนสําคัญ ที่เนนถึงความปลอดภัยของชุมชน ตาม

เจตนารมณแหง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการควบคุมอาคารปฏิบัติงานเปนไปได

ยากลําบาก เปนจุดออนหรือความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ที่ตอง

วางแผนกําหนดกิจกรรมควบคุม 

๓. กิจกรรมควบคุม 

 ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมการประมาณราคา 

การประมาณราคาคากอสรางตองมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑวา

ดวยการกําหนดราคากลางงานกอสรางของทางราชการ ซึ่ง

คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานกอสรางไดทําการ

ปรับปรุงในรายละเอียด  ซ่ึงมีสาระสําคัญที่ตองปฏิบัติตาม ๔ สวน 

คือ 

(๑) การคํานวณคางานตนทุน (Direct  Cost) 

เปนหลักเกณฑและวิธีในการคํานวณคางานตนทุนหรือราคาทุน

ของงานกอสราง (ไมรวมคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง) 

(๒) ค า ใ ช จ าย ใ นกา รดํ า เ นินง านก อสร า ง    

( Indirect  Cost) เปนสวนของคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง  

ซ่ึงประกอบดวย คาอํานวยการดอกเบี้ย  กําไร  ภาษี   

(๓) หลักเกณฑการสรุปคากอสรางทั้งหมดเปน

ราคากลาง  เปนการนําคางานตนทุน  คาใชจายในการดําเนินการ

กอสราง และคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดและคาใชจายอื่นๆมา

คํานวณรวมกันเปนราคากลางงานกอสราง 

(๔) แนวทางและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ

การคํานวณราคากลางงานกอสราง  เปนขอบังคับ  แนวทาง  และ

วิธีปฏิบัติ  เพื่อเปนการเสริมใหมีการนําหลักเกณฑฺการคํานวณ

ราคากลางงานกอสราวไปใชในทางปฏิบัติไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 
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ณ  วนัที่  10  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕4 
 

องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๓.๒ กิจกรรมควบคุมอาคาร  

                  ตามระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  

กฎหมายควบคุมอาคาร  คือ  กฎหมายท่ีตองการเพื่อควบคุมการ

กอสรางอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรง  มีระบบความปลอดภัย

สําหรับผูใชอาคาร   เชน ระบบปองกันอัคคีภัย  ระบบระบาย

อากาศ  ฯลฯ  มีความเปนระเบยีบเรียบรอย   สวยงาม  และมีการ

จัดการดานการรักษาสิ่งแวดลอม   เชน  การจัดใหมีระบบบําบัด

นํ้าเสียกอนปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ  ซึ่งถาไมมีการ

ควบคมุอาคาร   ยอมไมเกิดความปลอดภัย    ความไมเปน

ระเบียบสวยงามของบานเมือง  ความไมถูกสุขลักษณะ  อุบัติภัย  

เชน  ตึกถลม  ไฟไหมอาคาร เปนตน 

๔.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

๑. สํารวจขอมลูขาวสารจากระบบ Internet ; วิทยุ โทรทัศน 

โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการบริหารการสํารวจ ออกแบบ เขียน

แบบและประมาณราคา อธิบาย หลักเกณฑการคํานวณราคา

กลางตามมตคิณะรัฐมนตรี 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกสวนโยธา 

๒.๑ มีหนังสือแจงเพื่อสบืราคาวัสดุกอสราง  ไมวาจะเปน

สํานักงานพาณิชยจังหวัด  สํานักงานทางหลวงชนบท  เพื่อจักได

ขอมูลท่ีเปนลายลักษณอักษรมาเปนแนวทางปฏิบัติในการ

ดําเนินการประมาณราคาโครงการกอสรางของทางราชการ 

๒.๒ มีหนังสือแจงผูนําหมูบาน เพื่อประชาสัมพันธ ประกาศ 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งบท

กําหนดโทษหากมีการฝาฝน รวมทั้งขอความรวมมือในการปฏิบัติ

กับประชาชนในพื้นที่ 
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องคประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 

        ๑.วิธีการติดตามประเมินผล  ใชวิธีตามระเบยีบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคมุภายใน 

        ๒.วิธีการติดตามประเมินผล  กําหนดโดยการวิเคราะห

ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง 

       ๓. การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลในกรณีท่ีมี

องคประกอบการควบคุมภายนอกองคกรการสอบถามความพึง

พอใจ 

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

          จากการวิเคราะหสํารวจ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ที่ตองจัดการบริหารความเส่ียงหรือ

กําหนดแผนการปรบัปรุงระบบควบคมุภายใน  คอื 

สํานักปลัด มแีผนการปรับปรุง คือ  

1. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ยังคงมจีุดออน เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลีย่นไปภาวะ

เศรษฐกจิตกต่ํา ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการคายาเสพติด มคีวามซบัซอนมากยิ่งขึน้ 

รวมทั้งผูที่ไดรบัการบําบดัแลวบางสวนยังไมมีงานทํา มีรายไดนอยไมเพียงพอ เกิดความเครียด จึงหัน

มาเสพและคายาอีก 

2. สงเสริมผลติภัณฑสินคา OTOP ยังคงมจีดุออนเน่ืองจากกลุมที่ดําเนนิการผลติสินคามีการ

เปลีย่นแปลงตัวบคุคลทําใหตองเริ่มศกึษาการผลิตสินคา OTOP ใหม  

3. กิจกรรมการดําเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

สวนการศึกษา มแีผนการปรับปรุง คือ  

1. กิจกรรมการพัฒนากจิกรรมเดก เยาวชน ประชาชน ดานการกีฬา   

2. กิจกรรมงานสงเสรมิสนับสนนุ ดานศาสนา สลิปวัฒธรรม จารีตประเพณี 

3. กิจกรรมงานสงเสริมการศึกษาในเขตพ้ืนที ่การศกึษาตามอธัยาศยั 

4. กิจกรมการพัฒนาเด็กเลก็ 
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สวนการคลัง มแีผนการปรับปรุง คือ 

1. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ

2. กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได 

3. กิจกรรมการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร 

 

สวนโยธา มีแผนการปรับปรุง คือ 

1. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  

 

  

 

ผูรายงาน 

    (นายภาคิณ  พันธุพิน) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

            วันที่  ๗  เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ 
 


