
                                                                                                 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                                                     แบบ ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในณ  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30  เดือน   กันยายน พ.ศ. 2563  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
กิจกรรม 
การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะชุมชนตาม
นโยบายหลักของจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของการบริหารจัดการ
ขยะและมีความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะของ
ชุมชน 

1.ประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความร่วมมือ
เนื่องจากไม่มีเวลา
และยังไม่เห็น
ความส าคัญของการ
บริหารจัดการขยะ 
2.ผู้น าชุมชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน 
3.งบประมาณไม่
เพียงพอ 

การออกพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะของ
ชุมชนและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ
ในการบริหารจัดการ
ขยะ 

สามารถแก้ไขปัญหาในได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตาม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน  

-ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
เห็นความส าคัญของการ
บริหารจัดการขยะ 
-ประชาชนยังไม่มีความรู้
ความเข้าในการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
-งบประมาณเพียงพอใน
การบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะของชุมชนและประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับในการ
บริหารจัดการขยะเน้นให้มี
การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนและเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
2. เพ่ิมความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์ในการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะ 
3. จัดให้มีการอบรมเรื่องการ
บริหารจัดการขยะชุมชน 
4.จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 

ส านักปลัด 

                
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง                                                                                                                                                                   
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
กิจกรรม 
การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลางของ
หน่วยงาน เช่น รถยนต์ เครื่อง
เสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ 
 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การใช้ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
ของหน่วยงาน เชน่ รถยนต์ 
เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ ได้รบั
การบ ารุงรักษาให้มีสภาพการใช้
งานดีอยู่เสมอ 
 

1.การใช้ครุภัณฑ์
ส่วนกลางช ารุดเสียหาย
เร็ว เช่นรถยนต์ 
เนื่องจากขาดการ
บ ารุงรักษาอย่างถูกวิธี
และสม่ าเสมอ 
2.ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
อ่ืนๆช ารุดเนื่องจาก
ประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนมาขอยืม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 

-มีค าสั่งมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์ให้
ชัดเจน และรายงาน
การควบคุมการใช้
รถยนต์ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบสภาพ
เบื้องต้นอย่างสม่ า 
เสมอ 

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
และยังต้องมีการปรับปรุงต่อไป              

1.ครุภัณฑ์ส่วนกลางอืน่ๆ
ช ารุดเนื่องจากประชาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนมาขอยืม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 
2. ครุภัณฑ์ส่วนกลางขาดการ
บ ารุงรักษาอย่างถูกต้อง และ
สม่ าเสมอ ท าให้อายุการใช้
งานน้อยลง 
3. ต้องเสียงบประมาณ
จ านวนมากในการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ 

1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม 
ตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์
ส่วนกลางให้สามารถใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ  
2. ให้มีการกรอกแบบฟอร์ม 
การขออนุญาตใช้ครุภัณฑ์ทุก
คร้ัง และมีการตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยของครุภัณฑ์
ทั้งก่อนยืมและหลังยืม 
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่  
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองคลัง 
1. กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการ
พัฒนาและการจัดเก็บรายได้เปน็ไป
ด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 

- บุคลากรยังขาด
ความรู้ความช านาญใน
การจัดท าแผนที่ภาษ ี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ไม่ให้ความร่วมมือใน
การเสียภาษี และผู้เสีย
ภาษีบางรายไม่ได้อยู่
ในพื้นที่ท าให้มีภาษี
ค้างช าระ 

- มีการควบคุม 
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
- มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจน 
- มีการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

- มีการออกค าสั่งมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนครอบคลุมงานพฒันา
และจัดเก็บรายได้ และมีการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษี และผู้
เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ท าให้มีภาษีค้างช าระ 

- มีการก ากับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบ ดูหนังสือสัง่การ 
และระเบียบเก่ียวกับงาน
จัดเก็บรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ 

กองคลัง 

 



 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่  
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

2. กิจกรรมด้านงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การบริการพัสดุ
สอดคล้องกับแผนการใชจ้่ายเงนิ 
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒. เพื่อให้มีการจัดท า การควบคุม
รายรับ –รายจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ ์
การดูแลรักษาครุภัณฑ์ และการ
ตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี
๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560และหนังสือสัง่การ
และมติคณะรัฐมนตรี 
 

- ปริมาณงานมีมากข้ึน 
ทรัพย์สินที่ต้องคุมมีมาก
ขึ้น ยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญในการช่วย
เจ้าหน้าที่พสัดุ มีการ
ออกกฎหมายใหม่มา
บังคับใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

- มีการควบคุม 
ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
- มีการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

- มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

- กฎหมายใหม่มาบังคับใช้    
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- มีการก ากับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชา ให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบ ดูหนังสือสัง่การ 
และระเบียบเก่ียวกับงาน
จัดเก็บรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ 

- กองคลัง 
- กองช่าง 

 
 
 
 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่  
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน  
ความเสียงที่ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

3. กิจกรรมด้านตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติการเบิกจ่าย 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณถูกต้องหน่วยงานผู้เบิก
มีงบประมาณเพียงพอในการ
เบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายเงินครบถ้วน 
 
 

- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ด้านการเงินไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มี
การตรวจสอบ
งบประมาณ 
- ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนการ
เบิกจ่าย 

- ตรวจสอบงบประมาณก่อน
การจัดท าโครงการและวาง ฎีกา
เบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาให้ครบถ้วนจึงอนุมัติให้ 

- เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้น 
พัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ความรู้ความเข้าใจด้าน
พัสดุของบุคลากร 

- ก าชับให้ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้การ
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
- ก่อนด าเนินการเจ้าของ
งบประมาณต้องตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือให้
เพียงพอในแต่ละกิจกรรม
เบิกจ่าย 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์  

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่  
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน  

 

ความเสียงที่ยังมีอยู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

กองช่าง 
1.กิจกรรม “การควบคุมงาน
ก่อสร้าง” 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามแบบแปลนที่ก าหนด 
2. เพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบแปลนที่ก าหนด
เกิดปัญหา และข้อ
ขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
   

มีการก าหนดแนว
ทางการปฏบิัติ
ประจ าปีและการ
มอบหมายงานจาก
ผู้บริหารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ในแต่
ละส่วนที่ชดัเจน
เหมาะสม และ
เพียงพอ ตลอดจน
มอบนโยบายให้
ควบคุมงานเป็นไป
ตามรูปแบบและ
รายการก าหนด 
 

   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทัง้มีการมอบ 
หมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามในระดบัหนึง่
แต่ยังไม่เพียงพอ ในส่วนการ
ควบคุมงานก่อสร้าง ยังต้องมี
การปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

ความเสี่ยง 
     การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ก าหนดเกิดปัญหา 
และข้อขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงาน 
ผลกระทบ 
     อาจท าให้งานก่อสร้าง 
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่
ก าหนด 
สาเหตุ 
     เนื่องจากผู้ปฏบิัติ- 
งานขาดทักษะ เทคนิค 
การศึกษาระเบียบ กฎ- 
หมายที่เก่ียวข้อง ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง    

     1. มีการประชุมกอง
ช่าง เพื่อก าชบัให้ปฏิบัติ
หน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
ก าหนด ตลอดจนข้อ
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  
     2.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในงาน
ก่อสร้าง ทั้งชา่งผู้ควบคุม
งาน ผู้ปฏิบตัิงาน 
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย ที่
เก่ียวข้อง เพื่อจะได้
น ามาใช้ปฏบิัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้อง 
 

  กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 
 
 
 
 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
1.กิจกรรมงานด้านการเงินและ
งานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
   - เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้น
การเงิน และงานการพสัดุของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้อง         
ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

- การจัดท างานดา้น
การเงินและพัสดุของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจและความ
ช านาญดา้นการเงนิ
และงานการพัสด ุ
- เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินการตาม
ระเบียบพัสดุและ
ระเบียบงานการเงิน
และบัญชีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-มีการควบคุม ก ากับ
ดูแลการปฏิบัตงิาน
จากผู้บังคบับัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายและหมั่น
ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
-มีการออกค าสั่ง
มอบหมายงานที่
ชัดเจน ครอบคลุมงาน
พัสดุ การเงินและบัญชี
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-มีการจัดส่งครู และผู้
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

-มีการควบคุม ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องตน้เป็น
ระยะ 
 -มีการออกค าสั่งมอบหมาย
งานชัดเจน ครอบคลุมงาน
พัสดุ การเงินและบัญชีของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดส่งครู 
และผู้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

- เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
แม้จะได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ 
จึงท าให้การด าเนนิงาน 
ตามระเบียบเกิดความ
ล่าชา้ 

-มีการก ากับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่
หมั่นคอยตรวจสอบดู
หนังสือสั่งการและระเบียบ
เก่ียวกับงานของศูนย์
พัฒนาเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรใน
กองการศึกษาฯ 



                                                                                           
 

  
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

 
 
 
 

 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมงานด้านบริหารและ
วิชาการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 - เพื่อให้งานด้านบริหารและ
วิชาการมปีระสิทธิภาพสามารถให้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการจดั
การศึกษา ส่งผลให้งานบริหาร
การศึกษามีประสทิธิผล 

 ความเสี่ยง 
  -บุคลากรที่เก่ียวข้องยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
ปัจจัยเสี่ยง 
 - บุคลากรที่เก่ียวข้องยัง
ไม่ได้รับการอบรมเรื่อง 
การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 
 

-การควบคุมมี
ความเหมาะสม 
โดยส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บุคลากร
ที่ เก่ียวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม จาก
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การจากรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นและ
ด าเนินการตาม
แนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ 
ของกรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 
 
 

-ส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรที่เก่ียวข้องศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม จากระเบียบ 
หนังสือสั่งการจากรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและ
ด าเนินการตามแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องระดม
ความคิดและท างานร่วมกัน
เป็นทีมเพื่อช่วยในการจัดท า
แผน 
 

- เจ้าหน้าทีบุ่คลากรยังไม่ได้
เข้ารับการอบรมและยังไม่
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาด
ความร่วมมือกันในการจัดท า
แผน 

-มีการก ากับดูแลจาก
ผู้บังคับบัญชาให้
เจ้าหน้าที่หมั่นคอย
ตรวจสอบดูหนังสือสัง่
การและระเบียบเก่ียวกับ
งานในด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนการศึกษา  ของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 

ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษา 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรใน
กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 



  

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 

 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 

1) การย้ายภูมิล าเนาของ
ผู้สูงอายุและคน พิการซึ่งหากไม่
ไปขึ้นทะเบียน ณ ท้องที่แห่ง
ใหม่ที่ตนย้ายไปกจ็ะไม่ได้รบัเงนิ
เบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

-เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการถูกต้องตาม
ระเบียบและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

- ผู้สูงอายุและคน
พิการยังไม่เข้าใจว่า
หากย้ายภูมิล าเนาแล้ว
ต้องไปขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพ ณ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใหม่ที่ย้ายไป 

-มีการประชาสัมพนัธ์แจ้ง
ให้ผู้สูงอายุและคนพิการ
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
-มีการชี้แจงให้ผู้น าได้เข้าใจ
ในหลักการขึ้นทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพได้อยา่ง
ถูกต้อง 

-เจ้าหน้าที่ต้องประสาน
ติดตามการย้ายออกของ
ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทุก
เดือน 

-เจ้าหน้าทีไ่ม่ทราบว่ามผีู้
ได้รับเบี้ยยังชีพยา้ย
ภูมิล าเนาไปท้องที่อื่น 

-มีการชี้แจงและ
ประชาสัมพนัธ์ไปยังผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพในปัจจบุัน
ว่าหากย้ายออกต้องไปขึ้น
ทะเบียน ณ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ 
- แจ้งผู้น าในชุมชนให้
ประชาสัมพนัธ์กับ
ประชาชนในพื้นที่ให้
เข้าใจ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

              
            ลงช่ือ............................................................................. 

                                             (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 
                ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น      
                     วันที่    22   ตุลาคม   2563 


