
 

 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

สํานักปลัด 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการ 
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 
ความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังน้ี 

- คําสั่งและระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลมีการเปลีย่นแปลง 

- ประชาชนไมเอาใจใสในการมสีวนรวมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลเพราะไมเห็นความสําคญั 

- งบประมาณดานสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานมีนอย
จึงไมเห็นการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังน้ี 

- เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบจัดทําแผนพัฒนาตําบลยัง
ขาดประสบการณในการแกปญหา 

- ขาดการประสานงานระหวางฝายงานตาง ๆ ใน 
อบต.เรื่องรายละเอียดแผนงานของแตละสวน 
    ๑.๒กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

สรางความปรองดองสมานฉันท 
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

 - เน่ืองจากประชาชนในพ้ืนท่ีไมเขาใจถึงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและ
การไมเขาใจในบทบาทในการมสีิทธิเสรภีาพท่ีมากเกินไป
อาจเกิดผลเสียมากกวาผลด ี

 
ผลการประเมิน 
สํานักปลัด แบงโครงสรางและการปฏิบัติงานออกเปน ๘ 
ฝาย/งาน คือ ๑.ฝายบริหารงานท่ัวไป  
๒.งานกฎหมายและคดี ๓.งานนโยบายและแผนฯ 
๔.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๕.บริหารงาน
บุคคล  ๖.งานกิจการสภา อบต.   ๗ .งานส ง เสริม
การเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘.งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
     จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๗ กิจกรรม 
คือ 

๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

๒.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสราง
ความปรองดองสมานฉันท 

๓.กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพหลังฤดูทํานา 
๔.กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
๕.กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
๖.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
๗.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษา

สภาพแวดลอมในชุมชน 
 
  

 
 
 
 

แบบ ปค.๔ 

 



 

 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๑.๓ กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ จาก
สภาวะเศรษฐกิจในปจจบัุนทําใหรายไดของเกษตรกรไม
เพียงพอตอการดํารงชีพ   
๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังน้ี 

- สภาพอากาศท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
ยุงลาย 

- ประชาชนไมกระตือรือรนในการปองกันตนเอง 
๑.๕ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก ดังน้ี 

- ภัยตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีความรุนแรงมากข้ึน 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน ดังน้ี 

- เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบยังขาดประสบการณในการ
แกปญหา 

- อุปกรณตางๆท่ีใชในงานปองกันฯชํารุดเสยีหาย 
๑.๖ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ สภาพ
ปญหาสังคมท่ีมีความเสื่อมโทรมทําใหเกิดกลุมเสีย่งท่ีหันไป
เสพยาเสพตดิ 
๑.๗ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรกัษา

สภาพแวดลอมในชุมชน 
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  ดังน้ี  

- ทรัพยากรปาไมท่ีลดลงจากการตดัตนไมของผูคนไม
วาจะเพ่ือการใชประโยชนหรือเพ่ือการคาโดยไมมีการปลูก
ทดแทน 

- การเผาตอซังขาวในท่ีนาของชาวนา  

 จากการติดตามผล พบวา  มีกิจกรรมท่ียังพบจุดออนตองมี
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงตอไปจํานวน  7  กิจกรรม 
ดังน้ี 
๑.กจิกรรมท่ีมีการควบคุมท่ีเพียงพอแลวและบรรลุ
วัตถปุระสงคการควบคุม 

๑.๑กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 
๒.กิจกรรมท่ียังพบจุดออนตองมีการควบคุมและบริหารความ
เสี่ยงตอไป 

๒.๑กิจกรรมการจดัประชุมประชาคมและการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล 

๒.๒กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสราง
ความปรองดองสมานฉันท 

๒.๓กิจกรรมการควบคมุและปองกันโรคไขเลือดออก  
๒.๔ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
๒.๕กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
๒.๖กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษา

สภาพแวดลอมในชุมชน 
 

 
 
 
 
 

     แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๒.การประเมินความเสี่ยง 

    ๑.๑กจิกรรมการจัดประชมุประชาคมและการ 
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 
ความเสีย่ง 

       - ประชาชนไมเขาใจบทบาทในการมีสวนรวม 
  ๑.๒กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

สรางความปรองดองสมานฉันท 
ความเสีย่ง 

 -  ประชาชนในสังคมปจจุบันไมมจีุดยึดเหน่ียวจิตใจให
เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ทําใหเกิดความขัดแยงและแบงฝาย 

๑.๓ กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพหลังนา 
ความเสีย่ง 

-   กลุมอาชีพขาดเมลด็พันธุในการผลิต 
๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 

ความเสีย่ง  
-   ประชาชนมี่ความเสี่ยงในการเปนโรคไขเลือดออกและ

สามารถติดตอกันในชุมชน 
๑.๕ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ความเสีย่ง 

-  องคการไมสามารถเขาแกไขสถานการณและใหความ
ชวยเหลือเมื่อเกิดภยัพิบัติไดทันที 
๑.๖ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ความเสีย่ง 
-   เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลหันไปเสพยาเสพติด 

๑.๗ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรกัษา
สภาพแวดลอมในชุมชน 
ความเสีย่ง 

-   มีการทําลายสภาวะแวดลอมท่ีเปนสาเหตุใหเกิดภาวะ
เรือนกระจก 

 

  

 
 
 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๓.กจิกรรมการควบคุม 
    ๑.๑กจิกรรมการจัดประชมุประชาคมและการ 
จัดทําแผนพัฒนาตําบล   
มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 

- รณรงคและประชาสมัพันธใหประชาชนทราบและ
เขาใจถึงประโยชนของการจดัทําแผนพัฒนา 

- จัดทําแผนงบประมาณประจําปใหสอดคลองกับ
ภารกิจและ   คลอบคลุมทุกดานโดยเฉพาะสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐาน 

     -     ใหความสําคัญกับการมสีวนรวมและการ
ประสานงานของทุกสวนงานภายใน อบต. 

  ๑.๒กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สรางความปรองดองสมานฉันท 
มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 

    -    รณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพ่ือ 
สงเสริมการปกปองและเทิดทูนสถาบัน ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

    -    จัดอบรมใหความรูเรื่อง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข 

   -     จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในวันสําคญัตางๆ 
๑.๓ กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 

มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 
   -    จัดอบรมอาชีพเสรมิใหกับประชาชน 
   -    จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการพัฒนากลุมให

เขมแข็ง 
  -     ติดตามและประเมินผลการพัฒนาของกลุมอยาง

ตอเน่ือง 
  -    สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณในการผลิตสินคา 
 

 
 
 

  

 
 
 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 

มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 
-     ประชาสัมพันธเก่ียวกับอันตรายของโรคไขเลือดออก 
-     จัดซื้อทรายอะเบทกําจัดลูกนํ้ายุงลายแจกทุก

ครัวเรือน 
-     ประสานงานกับสาธารณสุขตาํบลในการพนหมอก

ควันกําจัดยุงลาย 
-     ทําการเฝาระวังกลุมเสีย่งโดยเฉพาะเด็กนักเรียน 
๑.๕ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 

-    มีเจาหนาท่ีรับผดิชอบดานบรรเทาสาธารณภัย
โดยเฉพาะ 

-    จัดตั้งกําลัง  อปพร.เปนเครือขายเฝาระวังภัย 
-    จัดซื้ออุปกรณบรรเทาสาธารณภัยใหอยูในสภาพท่ี

สมบูรณและพรอมใชงาน 
-    จัดทําแผนปองกันภัยใหครบทุกดาน 
-    จัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัย 
-    ฝกอบรมทบทวนการชวยเหลอืเมื่อเกิดภยัอยางนอยป

ละ ๑ ครั้ง 
๑.๖ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 
-    รณรงคใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด 
-    จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิเยาวชนใหหางไกลจากยาเสพ

ติด เชนการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 
-    จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพตดิตําบล 
-    จัดกิจกรรมสงเสรมิความสัมพันธในครอบครัว 
-    สงเสริมกลุมอาชีพเพ่ือลดปญหาผูวางงาน 
-    แตงตั้งเจาหนาท่ีประสานงานกับตํารวจเพ่ือเฝาระวัง

กลุมเสี่ยงและบุคคลภายนอกท่ีเปนอันตรายตอชุมชน 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๑.๗ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรกัษา

สภาพแวดลอมในชุมชน 
มีกิจกรรมควบคุมดังน้ี 

-    สงเสริมใหประชาชนตื่นตัวในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-    จัดกิจกรรมปลูกตนไมในวันสาํคัญตางๆเพ่ือเพ่ิม
จํานวนตนไมในเขตตําบล 

-    รณรงคการไถกลบตอฟางแทนการเผา 
-    ใหความรูแกประชาชนในการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 
-    จัดตั้งกลุมและเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลศรโีนนงามไดมีความ
พยายามใชสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยในสังคมยุค
ปจจุบันในการประสานงานและการติดตอสื่อสารเพ่ือ
ประโยชนและการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีไดทัน
สถานการณ เชน อินเตอรเน็ต  โทรศัพทมือถือ และวิทยุ
สื่อสาร  เปนตน  โดยจําแนกเปนรายกิจกรรมดังน้ี 
    ๑.๑กจิกรรมการจัดประชมุประชาคมและการ 
จัดทําแผนพัฒนาตําบล   

- รณรงคและประชาสมัพันธใหประชาชนทราบและ
เขาใจถึงประโยชนของการจดัทําแผนพัฒนา โดยใชหอ
กระจายขาว และรถประชาสมัพันธ 

  ๑.๒กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สรางความปรองดองสมานฉันท 

    -    รณรงคประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมเพ่ือ 
สงเสริมการปกปองและเทิดทูนสถาบัน ชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย โดยการใชปายประชาสัมพันธ และการนํา
มวลชนเขารวมกิจกรรม 

  

 
 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 
 

 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๑.๓ กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 
   -    จัดอบรมอาชีพพรอมท้ังสนับสนุนอุปกรณ และการ

นําเสนอขอมูลรายละเอียดของกลุมตางๆท่ีประสบความสําเร็จ 
ในรูปแบบวีดีทัศน และเอกสารการอบรม 

๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
-     ประชาสัมพันธเก่ียวกับอันตรายของโรคไขเลือดออก

โดยการใชรถประชาสมัพันธ เอกสารในรูปแผนพับ  พรอมท้ัง
ประกาศเตือนทางหอกระจายขาว 

๑.๕ กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-    มีเจาหนาท่ีรับผดิชอบดานบรรเทาสาธารณภัยท่ีมี
หนาท่ีจัดทําแผนปองกันภัยและแผนท่ีเสี่ยงภัยแจกจายใหกับ
เครือขายเฝาระวังเหตุ  ใชอุปกรณสื่อสารโทรศัพทมือถือ 

๑.๖ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
-    รณรงคใหความรูเก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติดโดย

การจัดอบรมและแจกเอกสารแผนพับ 
-    จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพตดิระดับ

ตําบลคอยประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
๑.๗ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรกัษา

สภาพแวดลอมในชุมชน 
-    สงเสริมใหประชาชนตื่นตัวในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการใชปาย
ประชาสมัพันธและเอกสารเก่ียวกับการอนุรักษ
สภาพแวดลอมและตดิตามขาวสารทางอินเตอรเน็ตอยาง
ตอเน่ือง 
๕. การติดตามและประเมินผล 

จากการมอบหมายหนาท่ีตามคําสัง่แบงงานของสํานักปลัด
บริหารสวนตําบลศรโีนน   ไดมีการติดตามประเมินผลใน
กิจกรรมแตละดานดังท่ีปรากฏในขางตน โดยใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และการตรวจมาตรฐานองคการ ตลอดจนการ
วิเคราะหผลหลังดาํเนินการในแตละกิจกรรม เปนเกณฑใน
การประเมินผล 

  

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 

 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

สวนการคลัง 
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม 
     การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในกองคลัง 
ความรูทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรบั
มอบหมายของแตละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
    มีการกําหนดวัตถุประสงคในกองคลังและวัตถุประสงคใน
แตละตําแหนงท่ีชัดเจน สอดคลองและสงเสรมิซึ่งกันและกัน 
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสีย่งและการบริหาร
ความเสีย่งในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

- กองคลัง   ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี
ปรากฏโครงสรางองคกรตามคําสั่งแบงงานฯ กองคลัง ท่ี 
116/2560  ลงวันท่ี   1   ธันวาคม   2560  ในภารกิจ ๕ 
งาน  คือ 
    ๑. งานการเงิน 
    ๒. งานการบัญชี 
    ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    ๔. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสด ุ
    ๕. งานตรวจสอบอนุมัตฎิีกาและควบคุมงบประมาณ 
    โดยวิเคราะห ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พบวา การรับจายเงิน ,การจัดซื้อจัดจาง, การจดัเก็บรายได ไม
พบความเสีย่งท่ีมีนัยสําคญัแตตองมีการตดิตามและปรับปรุง
อยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
กองคลัง     มีการประเมินความเสี่ยง โดยใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในกองคลัง พบจุดออน 2 
กิจกรรม คือ 
1.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
2.ตรวจสอบอนุมตัิฎีกาและควบคมุงบประมาณ 
 

 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

๓.กจิกรรมการควบคุม 
    มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกตางๆท่ีชวยใหมั่นใจ
วามีการปฏิบัติตามท่ีผูอานวยการกองคลัง ท้ังการปองกันหรือ
ลดความเสีย่ง ท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลใหไม
บรรลตุามวัตถุประสงคของงาน 

 

 

 

 

 

๔.ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน 
ดําเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัตติางๆท่ี
ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม รวมท้ังขอมูลสารสนเทศ
ท่ีไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใช
ภายในองคกรในรูปแบบท่ีชวยใหผูรับขอมลูสารสนเทศปฏิบัติ
หนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยใชระบบ E-lass เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

๕.การติดตามประเมินผล 
- มีการกําหนดการติดตามประเมนิผลและแบบสอบทานเพ่ือ
ทําการตรวจสอบการปฏิบัติอยางตอเน่ือง โดยเปนการ
ประเมินท้ังผูปฏิบัติและหัวหนากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน แตละ
กิจกรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมควบคุม 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลพอสมควร ในกองคลังพบวากิจกรรมการควบคุม มี
ดังน้ี 
1)การพัฒนาการจัดเก็บรายได 
-ใหเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบงานเก่ียวกับงานแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเขารบัการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีพรอมออกพ้ืนท่ีเพ่ือ
ดําเนินการจัดเก็บขอมลูเพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ 
2)ตรวจสอบฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
- ประเมินผลและรายงานรายไตรมาส 
 
 
ขอมูลสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังน้ี 
๑) การนําระบบอินเตอรเน็ตมาชวยในการปฏิบัตริาชการ มี
ระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพทาใหสามารถรับขอมูล
ขาวสารไดทันเวลา สามารถตรวจ สอบไดจากระบบอินเตอรเน็ต 
๒) การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง เชน อบจ. 
อบต. เทศบาล อบต. ใกลเคียง 
๓) การตดิตอประสานทางโทรศัพทและโทรสาร มีโทรศัพทและ
โทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงาน ในภารกิจหนาท่ีของกอง
คลัง ไดเปนอยางด ี
 
 
 
 
จากการตดิตามและประเมินผล พบวายังมีจุดออนใน กิจกรรม
การจัดเก็บรายได  กิจกรรมตรวจสอบฎีกาและควบคุม
งบประมาณ กิจกรรมเน่ืองจากเปนความเสีย่งท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในหรือเจาหนาท่ี ของกองคลัง 
ดังน้ัน จึงจะตองติดตามประเมินผลเปนประจําทุกป 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

 ณ วันท่ี   30  เดือน กันยายน   พ.ศ.2561 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

กองชาง 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     1.1กิจกรรมงานกอสราง 
     -  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
     กองชางมีคําสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกองชางชัดเจน  
โดยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอการ
ควบคุม  โดยมีปญหาดานประสิทธิภาพบุคลากร เน่ืองจากมี
กําลังเจาหนาท่ีไมเพียงพอในการปฏิบัติงานดานการควบคุม
งานกอสราง  ทําใหเกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจ
ทําใหงานอาจเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนด 
       1.2 กิจกรรมการสาํรวจและซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
       -  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
       เน่ืองจากสังคมมีการขยายตวัมากข้ึน  ทําใหชุมชนเกิด
ความหนาแนน  ประชาชนจึงมีความตองการดานการบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ คอนขางมาก  และระบบ
ไฟทางสาธารณะก็เปนสวนหน่ึงซึ่งมีความจําเปนตองจัดใหมีใน
ชุมชนตางๆ  เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน  แตไฟทางสาธารณะท่ีจัดใหมีในชุมชนตางๆมัก
มีปญหาท่ีตองการใหแกไขซอมแซมบอยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน 
เพราะความเสยีหายนอกจากการชํารุดตามสภาพแลว   สวน
หน่ึงเกิดจากความรวมมือของชุมชน ในการรวมกันสอดสอง
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณไฟฟาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน  หรือ
ขากผูรับผิดชอบดูแลทําใหวัสดุอุปกรณไฟทางสาธารณะ
เสียหายงายเกิดไฟฟาขัดของและตองทําการซอมแซมบอยครั้ง      

  

 
         กองชางไดวิเคราะหประเมนิระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจํา  ตามคําสั่งแบงงานของกองชางท่ี 
1/2559  ลงวันท่ี  4  มกราคม  2559  โดยวิเคราะห
ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  
ตามระเบียบคระกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.2544  พบวา 
        1)กิจกรรมการควบคุมงานกอสราง 
        การควบคุมงานกอสราง  เน่ืองจากมีบุคลากรไมเพียงพอ 
ทําใหเกิดความเสี่ยงในการควบคมุงาน  ซึ่งอาจทําใหงานเกิด
ความลาชา  หรือไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนด  จึงตองควบคุม
ผูปฏิบัติงานใหปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
        2)กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสราง 
พ้ืนฐาน   
        เกิดจากความเสียหายและใชงานไมไดของไฟทาง 
สาธารณะ  ซึ่งเกิดการรองเรียนจากประชาชนทําใหตอง
ซอมแซมบอยครั้งท้ังน้ีเปนความเสีย่งท่ีสามารถควบคุมได  แต
ตอง 
มีการตดิตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา
ทราบ 
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(๒) 

แบบ ปค.๔ 

 

 



 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
      1).กองชางมีกําลังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน  อาจทําใหเกิดความลาชาหรือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแบบหรือแผนงานท่ีกําหนด 
     2) การขาดความรวมมือของชุมชนในการดูแลสอดสอง
ชวยกันดูแลรักษาวัสดุอุปกรณไฟฟาและไมมผีูดูแลรับผิดชอบ
ทําใหไฟทางสาธารณะชํารดุเสียหายและตองดําเนินการ
ซอมแซมบอยครั้ง 
3.กจิกรรมควบคุม 
     - ดําเนินการสรรหาบุคคลมาดาํรงตําแหนงวาง เพ่ือใหมี
กําลังเจาหนาท่ีเพียงพอตอการปฏบัิติงานและการควบคุมงาน
กอสราง  หรืองานอ่ืนในกองชาง 
    -  วางแผนการสํารวจและซอมแซมไฟทางสาธารณะรวมถึง
ประสานความรวมมือกับผูนําชุมชน  ชาวบานใหคอยสอดสอง
ดุแลวัสดุอุปกรณไฟทางสาธารณะ  หากชํารุดเสยีหายใหแจง
เจาหนาท่ีดําเนินการซอมแซม  โดยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ซอมแซมไฟทางสาธารณะจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ 
๔.ขอมลูสารสนเทศและการสื่อสาร 
     - มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการสื่อสารไปยังฝาย
บริการและผูเก่ียวของท่ีชวยใหผูรบัขอมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หนาท่ีตามความรับผิดชอบ 
    -  การติดตอประสานกับหนวยงานภายในและภายนอก
เพ่ือใหทราบขอขัดของในการปฏิบัติงาน  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  การประสานกับหนวยงานภายนอกหรือผูนําชุมชน  
ประชาชนในการประสานความรวมมือในการสอดสองดูแลแจง
ขอมูลขาวสาร  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
๕.การติดตามประเมินผล 
       -  งานกอสรางใหปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  หากพบความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ 

   -  การสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ให
ติดตอประสานงานกับผู นํ า ชุมชนและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงปญหาอุปสรรคใหผูบังคับบัญชาทราบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมคีวามเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในของสวนโยธา  องคการ
บริหารสวนตําบลศรีโนนงาม  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน   ซึ่งกําหนดในเอกสารคําแนะนําการ
ติดตามประเมินผลของสํานักงานปลัด  อยูในเกณฑคอนขางดี 
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แบบ ปค.๔ 

 

 



 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม 
     มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
จานวน 3 กิจกรรม 
      1.1 กิจกรรมการบริหารงานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)  
     มีการเสนอโครงการพัฒนาดานอาคารสถานท่ีของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือของบประมาณ มีการแจงเปนหนังสือ
ลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง มกีารปรับปรุงอาคารเรียนท่ี ใช
อยูในปจจุบัน ใหสามารถใชจัดการเรียนการสอนได 
    1.2 กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา 
    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานบริหารการศึกษา จัด
งบประมาณดานสื่อการเรียนการสอน 
    1.3 กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและ
วัฒนธรรม 
     กําหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแตละครั้งใหมี
ความชัดเจน 
2.การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา(ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)    
       เกิดความเสีย่งจากสภาพแวดลอมภายในคือ ถึงแมวาจะมี
การเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณแตก็ไดรบั การพิจารณา
เพียงบางสวน คณะกรรมการท่ีเขารวมประชุมยังมีจํานวนนอย 
ทําใหการรับรูขอมลูขาวสารยังไมท่ัวถึง ขาดการรวมคิดเสนอ
แกไขปญหาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ตามความจําเปนและตามงบประมาณ 
    2.2 กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา 
    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานบริหารการศึกษา จัด
งบประมาณดานสื่อการเรียนการสอน 
    2.3 กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กําหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแตละครั้งใหมี
ความชัดเจน 

ผลการประเมิน 
           สวนการศึกษาฯ  แบงโครงสรางและปฏิบัติงาน  
ออกเปน  ๔  ฝาย/งาน  คือ   
๑.  ฝายบริหารการศึกษา   
๒.  ฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   
๓.  ฝายกิจการการศึกษา   
๔.  งานกิจการสถานศึกษา   
           จากการวิเคราะหประเมนิผลตามองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคมุภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผนดิน  วาดวยมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  
๒๕๔๔  พบความเสีย่ง  พบจุดออนในกิจกรรมการบริหารงาน
การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) กิจกรรมการพัฒนาดาน
การศึกษา และกิจกรรมการจดัทาโครงการดานศาสนาและ 
วัฒนธรรม ท่ียังไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม จากการ
ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุง 
พบวากิจกรรม ท้ัง 3 ดาน ตองนําไปแกไขปรับปรุงและ
ติดตามอยาง ตอเน่ืองในปถัดไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของการ 
ปฏิบัติงาน 
           การประเมินความเสี่ยง 
        การควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ ท้ังน้ี
แตงตั้งครูผูดูแลเด็กดูแลทําหนาท่ีหัวหนาศูนย    หัวหนากอง
การศึกษาทําหนาท่ีตรวจสอบ กํากับดูแล โดยผลการ ปรับปรุง 
ควบคุม ควรบรรจุบุคลากรใหครบตามตําแหนงเพ่ือรับผดิชอบ
งานโดยตรง โดยคดัเลือกจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 
รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง จะไดติดตามแผนการ
ปรับปรุงตอไป 
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แบบ ปค.๔ 

 

 



 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการบริหารการศึกษา(ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)     
      ไดมีการเสนอโครงการพัฒนาดาน
อาคารสถานท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
ของบประมาณ ไดมีการแจงเปนหนังสือ
ลวงหนากอนการประชุมทุกครั้ง  มีการ
ปรับปรุงอาคารเรียนท่ี ใชอยูในปจจุบันให
สามารถใชจัดการเรียนการสอนได 
3.2 กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา 
  มีการควบคุมกํากับดูแลการปฏบัิติงาน
จากผูบังคับบัญชา เบ้ืองตนเปนระยะ 
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนตามความ
จําเปนและตามงบประมาณ  
3.3 กิจกรรมการจัดทําโครงการดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม  
    สนับสนุนงบประมาณดานงานศาสนา
และประเพณี วัฒนธรรมฯท่ีเพ่ิมข้ึน  มีการ
มอบหมายงานใหบุคลากรท่ีชัดเจน 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการ
บริหารการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การ
ติดตอขอมลูขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ทําใหมีชองทางการสื่อสารมากข้ึน 
4.2.การตดิตอประสานงานกับหนวยงาน  
ประชาสมัพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามา
มีสวนรวมในการ พัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับ
ความตองการของประชาชนอยาง แทจริง 
จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.3.ติดตอประสานงานทางโทรศพัท และ
โทรสาร 
 
5. การติดตามประเมินผล 
5.1.การตดิตามประเมินผลการดําเนินการ
งาน รายงานความ กาวหนา ตามโครงการ/
กิจกรรม 
5.2.  การวัดผล และประเมินผล 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5.3. การประเมินความคุมคา ของการใช
จายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ี
ไดดําเนินงาน 

3.กจิกรรมการควบคุม 
การควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลมุชัดเจน เพียงพอซึ่งจะตองพัฒนาเจาหนาท่ี
ประจําศูนย ใหตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญของหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบใน
การสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเหมาะสมตามวัย ซึ่งจะไดติดตามแผนการ
ปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบการสารสนเทศและการสื่อสาร ยังไมครอบคลมุ เทาท่ีควรซึ่งตองใหสวน
ท่ีเก่ียวของทําความเขาใจ ประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก หรือท่ี เปนจดุเดน ขอดีในการใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง
เด็ก โดยการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนมาก เพ่ือใหทันตอสถานการณ
ในปจจุบัน ซึ่งตองมีการปรับปรุง ตอไป 
 
 
5. การติดตามประเมินผล 
-มีติดตามประเมินผลการดําเนินการงาน รายงานความกาวหนา ตามโครงการ/
กิจกรรม 
-มีการวัดผล และประเมินผล ประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน 
-มีการประเมินความคุมคา ของการใชจายงบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีไดดําเนินงาน 

 

 

 



 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินพบวา ยังมีจุดออน พบความเสี่ยง ในงานตางๆ ท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ
กําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ 13 กิจกรรม ปรากฏตามรายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ดังนี้. 

1. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท 
3. กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 
4. กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
5. กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
7. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  
8. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
9. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัตฎิีกาและควบคุมงบประมาณ   
10.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง 
11.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
12.กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)   
13.กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม   
1.สํานักงานปลัด มีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ยังคงมีจุดออนเนื่องจาก เปน

กิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลประกอบการการวางแผนพัฒนาตําบล และการจะไดขอมูลท่ีเปนความ
ตองการท่ีแทจริงจึงตองมีการทําความเขาใจและประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญซ่ึง
ปจจุบันประชาชนสวนมากยังไมใหความสนใจการมีสวนรวมในการประชุมประชาคมเทาท่ีควร 

๒.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท  
เนื่องจาก ความไมสามัคคีในสังคมไทยในปจจุบัน  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเรียกรองในสิทธิเสรีภาพ

มากจนเกินไปจนเกิดการแบงฝายและประกอบกับการไมเขาใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขซ่ึงเปนสถาบันท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย 

๓.กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหรายได
ของเกษตรกรไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   

๔.กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศในปจจุบัน  มีการ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและแพรพันธุยุงลายท่ีเปนสาเหตุของโรคติดตอไขเลือดออก  อีก
ท้ังในสภาวการณดังกลาวอาจเกิดการพัฒนาของสายพันธุเชื้อไขเลือดออก จึงจําเปนตองมีการควบคุมและ
จัดการบริหารความเสี่ยงตอไป 

๕.กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ยังคงมีจุดออนเนื่องจาก
อุปสรรคในการติดตอสื่อสารและสภาพเสนทางในการคมนาคมยังไมสะดวกอีกท้ังอุปกรณปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในบางรายการยังอยูในสภาพท่ีชํารุด 

 
 
 

 



 

๖.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ยังคงมีจุดออน  เปนท่ีทราบดีวาปญหา 
ยาเสพติด เปนภัยคุกคามสังคมท่ีสามารถสงผลเสียหายถึงระดับชาติและในปจจุบันกระบวนการคายาเสพติดมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีทันสมัยยากตอการติดตามปองกันมากข้ึน และในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงามยังพบ
การแพรระบาดของยาเสพติดอยู  

๗.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  ยังคงมีจุดออน 
เนื่องจากประชาชนในตําบลสวนมากยังไมมีความกระตือรือรนท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   ซ่ึงมองวาเปนเรื่องไกลตัวอีกท้ังยังไมมีความเขาใจในเรื่องสาเหตุหลายประการท่ีสามารถทําให
สภาวะโลกรอน 

๒.  กองคลัง 
1. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานแผนท่ีภาษี เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ 

ครบถวน ท่ัวถึงและเปนธรรม 
2. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณเปนการตรวจสอบฎีกาเงินอุดหนุนวามี

ความถูกตองเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณและมีงบประมาณเพียงพอท่ีสามารถท่ีจะจายไดหรือไม  เพ่ือให
การเบิกจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบฯ 

๓. กองชาง 
1.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอทําใหเกิด

ความเสี่ยงในการควบคุมงาน  ซ่ึงอาจทําใหงานเกิดความลาชาหรือไมเปนไปตามแบบท่ีกําหนด  จึงตอง
ควบคุมผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เกิดจากความเสียหายและใชงานไมไดของ
ไฟทางสาธารณะ ซ่ึงเกิดการรองเรียนจากประชาชนทําใหตองซอมแซมบอยครั้งท้ังนี้เปนความเสี่ยงท่ีสามารถ
ควบคุมไดแตตองมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาทราบ 

     ๔.  สวนการศึกษา 
 1. กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไม
เปนไปตามมาตรฐานฯ   

2. กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานบริหารการศึกษา จัด
งบประมาณดานสื่อการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดแนวทางในการจัดงานตาม
โครงการในแตละครั้งใหมีความชัดเจน 

 
                                                 
      ลายมือช่ือ 
                               (นายอินศร  บุญสาง) 
                             ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
              วันท่ี 30  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
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