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๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     ผูประเมินควรพิจารณาแตละปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมการควบคุมเพ่ือพิจารณาวาหนวยรับตรวจมี
สภาพแวดลอมการควบคุมท่ีดี หรือไม 
๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร 
     -  มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน
องคกรรวมท้ังการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล  ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก 
     -  มีทัศนคติท่ีเหมาะสมตอการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการดําเนินงาน 
     -  มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตอการกระจาย
อํานาจ 
     -  มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบครอบ และ
การพิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 
     -  มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
๑.๒  ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
     -  มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปนลักษณ
อักษร  และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้ง
คราว 
     -  พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ี
ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตอง 
     -  ฝายบริหารสงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ี
เนนความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม ฝาย
บริหารมีการดําเนินการตามควรแกกรณี เม่ือไมมีการปฏิบัติ
ตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ  หรือระเบียบการปฏิบัติ 
     -  ฝายบริหารกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีเปนไป
ไดและไมสรางความกดดันใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีเปนไปไมได 
     -  ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและจําเปน
เพ่ือใหม่ันใจวาพนักงานจะมีความซ่ือสัตยและถือปฏิบัติ
ตามจริยธรรม      
 

สภาพแวดลอมการควบคุมของสํานักงานปลัดภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
อยางไรก็ตาม โครงสรางของสํานักงานปลัดมีการจัดทําคําสั่ง
มอบหมายหนาท่ีการปฏิบัติงานอยางเครงครัดทําใหการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจน แตยังมีบางกิจกรรมท่ียังตองทํา
การปรับปรุงความเสี่ยง คือ กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก
รอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  มีการจัดทําประมวลจริยธรรมจากงานการเจาหนาท่ี
ของสํานักงานปลัด  และแจงเวียนใหพนักงานลูกจางใน
สังกัดทราบ 
     -  มีการจัดทําคําสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบล 
     -  หัวหนางานมีการประชุมพนักงาน/ลูกจางในสังกัด
เพ่ือชี้แจงใหทราบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 
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     -  ฝายบริหารดําเนินการโดยเรงดวนเม่ือสัญญาณแจง
วาอาจมีปญหาเรื่องความซ่ือสัตยและจริยธรรมของ
พนักงานเกิดข้ึน 
๑.๓  ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
     -  มีการกําหนดระดับความรู  ทักษะและความสามารถ 
     -  มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของ
แตละตําแหนงและเปนปจจุบัน 
     -  มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรู
ทักษะและความสามารถท่ีตองการสําหรับการปฏิบัติงาน 
     -  มีแผนการฝกอบรมตามความตองการของพนักงาน
ท้ังหมดอยางเหมาะสม 
     -  การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของงาน และมีการระบุ
อยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวน
ท่ีตองการปรบัปรุง 
๑.๔  โครงสรางองคกร 
     -  มีการจัดโครงสรางและสายงาน  การบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจ 
     -  มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนท่ีจําเปนใหสอดคลองกับสถานการณท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 ๑.๕  การมอบอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
     -  มีการมอบหมายอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ใหกับบุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตองและมีการ
แจงใหพนักงานทุกคนทราบ 
     -  ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การดําเนินงานท่ีมอบหมาย 
๑.๖  นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 
     -  มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดในการวาจาง
บุคลากรท่ีเหมาะสม  โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณ 
ความซ่ือสัตยและมีจริยธรรม 
     -  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
พิจารณารวมถึงความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
 

 
 
 
     -  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด 
 
     -  มีการจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงของแตละ
งาน 
     -  มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
     -  มีการจัดทําผังโครงสรางของสํานักงานปลัด 
     -  มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
     -  มีการจัดทําผังโครงสรางคณะผูบริหารและหัวหนา
สวนราชการ 
     -  มีการจัดทําประกาศ  การแบงสวนราชการภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
     -  จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงาน  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงาน
ปลัด 
 
     -  จัดทําบันทึกรายงานใหผูบริหารทราบหลังจากกลับ
จากการอบรม 
 
 
 
 
     -  พิจารณาโดยใชแบบประเมินของพนักงาน  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของสํานักงานปลัด ตาม
แบบท่ีกําหนด 
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     -  มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เม่ือมีการไม
ปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนดดานจริยธรรม 
๑.๗  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
     -  มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  และมีการกํากับ
ดูแล  การปฏิบัติงานภายในองคกรใหเปนไปตามระบบการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
     -  มีผูตรวจสอบภายใน  และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในตอหนาสวนราชการ 
๒.  การประเมินความเส่ียง 
     กอนการประเมินความเสี่ยงจะตองสรางความชัดเจน
เก่ียวกับวัตถุประสงคการดําเนินงานท้ังในระดับหนวยงาน
รับตรวจ  และระดับกิจกรรม (เชน  แผนงาน หรืองานท่ี
ไดรับมอบหมาย) 
     วัตถุประสงคของการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายในนี้เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การ
วิเคราะห  และการบริหารความเสี่ยงวา เหมาะสมเพียงพอ 
หรือไม 
๒.๑  วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 
     -  มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
และเขาใจตรงกัน 
๒.๒  วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม  และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
     -  วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติไดและ
วัดผลได 
     -  บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ 
๒.๓  การระบุปจจัยเส่ียง 
     -  ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง 
     -  มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายในและภายนอก  เชน  การปรับลดบุคลากรการ 

     -  มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหาโดยมอบใหงาน
หัวหนาสํานักปลัดเปนผูดําเนินการ 
     -  มีการจัดทําบันทึกขอตกการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัด 
 
 
 
 
 
กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการชวยเหลือ และสงเคราะหผูประสบสาธารณภัยใน
ตําบลมีความรวดเร็วเปนไปตามข้ันตอนของระเบยีบ
กฎหมายท่ีกําหนดและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ฤดูฝนในชวงแรกจะมีแคลมกรรโชกแรง ทําใหอาคาร
บานเรือนของราษฎรไดรับความเสียหาย 
- ประสิทธิภาพของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยงัตอง
ไดรับการพัฒนาขีดศักยภาพ ทั้งดานอุปกรณเคร่ืองมือ 
เจาหนาที่ รวมถึงความอํานวยการสั่งการและประสานงาน  ยัง
ตองจัดหาอุปกรณเพิ่มเติมใหสะดวกตอการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน 
กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
วัตถุประสงค 
    -  เพ่ือใหพ้ืนท่ีตําบลพลับพลามีสภาพแวดลอมท่ีดี 
อากาศบริสุทธิ์ 
กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน  
     -  เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกคือมีการปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/
เสนทางภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา และ
ยังไมสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาได ๑๐๐% 
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ใชเทคโนโลยีสมัยใหม  การเกิดภัยธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  เปนตน 
๒.๔  การวิเคราะหความเส่ียง 
     -  มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง 
     -  มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง 
๒.๕  การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
     -  มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน
และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ
ควบคุมปองกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู
ประเมินควรพิจารณาวา  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญ
เหมาะสม  เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม 
     ๓.๑  กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดข้ึนตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยง 
     ๓.๒  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ
กิจกรรมควบคุม 
     ๓.๓  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงิน
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 
     ๓.๔  มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุมและเพียงพอ 
     ๓.๕  มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสําคัญหรือ
งานท่ีเสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  เชน  การ
อนุมัติ  การบันทึกบัญชี  และการดูแลรักษาทรัพยสิน 
     ๓.๖  มีขอกําหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษ
กรณีฝาฝนในเรื่องการมีผลประโยชนทับซอนโดยอาศัย
อํานาจหนาท่ี      

 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีของปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติหนาท่ีนอกเวลาราชการโดยเรงดวนและ
คําสั่งอยูเวรสํานักงาน ท้ังกลางวันและกลางคืน เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที 
-  ไดจัดอบรมใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติราชการทุกป และจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอและทันตอการแกไขปญหาความ
เดือดรอน 
กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
     -  ออกสํารวจพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมใหรมรื่น
และท่ัวถึงเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
     -  สรางความตะหนักใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา เชน  การเปด – ปดแอร การเปด – 
ปดไฟฟา ระหวางพักกลางวันหรือกอนเลิกงาน ๓๐ นาที 
     -  การออกประชาชาคมใหความรูแกชาวบานเก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ เพ่ือลดมลพิษและภาวะโลกรอน 
กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
     -  ออกสํารวจพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมใหรมรื่น
และท่ัวถึงเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
     -  สรางความตะหนักใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟา เชน  การเปด – ปดแอร การเปด – 
ปดไฟฟา ระหวางพักกลางวันหรือกอนเลิกงาน ๓๐ นาที 
     -  การออกประชาชาคมใหความรูแกชาวบานเก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ เพ่ือลดมลพิษและภาวะโลกรอน 
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     ๓.๗  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบ  ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
     การดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะตองมี
สารสนเทศท่ีเก่ียวของและเชื่อถือได  ผูประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารตอความตองการของผูใชและการบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน 
     ๔.๑  จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร 
     ๔.๒  มีการจัดทําและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินงานการเงิน  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตอง  ครบถวน 
และเปนปจจุบัน 
    ๔.๓  มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวนสมบูรณ และเปนหมวดหมู 
    ๔.๔  มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ 
    ๔.๕  มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได  และทันกาล 
    ๔.๖  มีการสื่ออยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและ
เขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไข 
    ๔.๗  มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ขององคกร 
    ๔.๘  มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก  อาทิ  รัฐสภา  ประชาชน  สื่อมวลชน 
๕.  กิจกรรมการติดตามผล 
     ผลการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอัน
จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
     ๕.๑  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 
 
 
     -  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  
คือ  มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุม
ระหวางหนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบ
การสื่อสารท่ีชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบ
เครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
เผยแพรท้ังภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     -  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
หัวหนาสํานักปลัดมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ  
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  และสรางความนาเชื่อม่ัน
อยางสมเหตุสมผล  รวมกันระหวางพนักงาน รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 



        แบบ  ปค. ๔ 
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  ๓๐   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอความ 

     ๕.๒  กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน  มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล 
     ๕.๓  มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
     ๕.๔  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีกําหนดไวอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
     ๕.๕  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ดวยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอยางเปน
อิสระ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
     ๕.๖  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
     ๕.๗  มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
     ๕.๘  มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ
ดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มี
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ 

 

กองคลัง 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
วิเคราะห จาก  ๓  แนวทาง  คือ  วิเคราะหจาก  “ภารกิจ
งานประจํา”,”สภาพแวดลอมภายใน”และ”สภาพแวดลอม
ภายนอก”  ดังตอไปนี้ 
     (๑)  วิเคราะหจาก  “ภารกิจงานประจํา”ตาม
โครงสรางในคําสั่งแบงงาน  ภารกิจการปฏิบัติงาน  แบง
ออกเปน   ๔ ฝาย  ดังนี ้
           (๑.๑)  ฝายการเงิน  เม่ือสํารวจประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  และปรบัปรุงจุดออนของระบบการควบคุม
ภายใน  ของภารกิจฝายการเงิน  มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง 

 
 
 

 
-  มีการจัดทําคําสั่งแบงงานภายในกองอยางชัดเจน  วาแต
ละคนมีหนาท่ีทําอะไรบาง มีการออกคําสั่งจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีระบุเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ผูควบคุมดูแลอยาง
ชัดเจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  มีการตรวจสอบ
ประเมินผล และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง   
 
-  ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีการฝกอบรม
คุณธรรมจรยิธรรมใหแกพนักงานเปนประจําทุกป  กองคลัง
จะมีการประชุมชี้แจงเรื่องตางๆ ท่ีผูอํานวยกองคลังไดรับ
นโยบายมาจากผูบริหารและนํามาถายทอดใหกับเจาหนาท่ี
ภายในกองคลังรับทราบ 
-  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน 
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            (๑.๒)  ฝายบัญชี  เม่ือสํารวจประเมินระบบ
ควบคุมภายใน และปรับปรงุจุดออนของระบบการควบคุม
ภายในของภารกิจฝายบัญชี  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ความเพียงพอไมพบความเสี่ยง 
            (๑.๓)  ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  เม่ือ
สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน  และปรับปรุงจุดออน
ของระบบการควบคุมภายใน ของภารกิจฝายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ
ไมพบความเสี่ยง 
            (๑.๔)  ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  เม่ือ
สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน  และปรับปรุงจุดออน
ของระบบการควบคุมภายใน ของภารกิจฝายทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความ
เพียงพอไมพบความเสี่ยง 
     (๒)  วิเคราะหจาก  “สภาพแวดลอมภายใน” 
         ตามคําส่ังแบงงาน  คําสั่งแบงงานของกองคลัง  
พบวาคําสั่งแบงงานในภารกิจงานประจํา  ท้ัง  ๔  ฝาย   
ไมพบจุดออนหรือความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  สวนการ
ประเมินความเสี่ยงดานประสิทธิภาพของบุคลากรนั้น  
บุคลากรยังขาดการฝกอบรม และทําใหขาดประสบการณ
และความรูความสามารถ    ใหม ๆ ท่ีจะนํามาพัฒนางาน
ดานตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและความถูกตองในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน   
     (๓)  วิเคราะหจาก  “สภาพแวดลอมภายใน” และ  
สภาพแวดลอมภายนอก  
             สถานท่ีตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
ตั้งอยูในเขตอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ติดตอกับ  
ตําบลทาอาง  ตําบลทาลาดขาว  ตําบลโชคชัย  อําเภอโชค
ชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตําบลโคกไทย  อําเภอปกธงชัย   
ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาอยูหางจาก
ท่ีวาการอําเภอโชคชัย  ประมาณ  ๓   กิโลเมตร  และหาง
จากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  ๓๓  กิโลเมตร  มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด  ประมาณ  ๔๗  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
๒๙,๓๗๕  ไร    มีท้ังหมด  ๑๘  หมูบาน  อุปสรรคใน กอง
คลังองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาในสวนของการ      
 

ถูกตองและเหมาะสม 
-  ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะจัดอบรมให
ความรูแกพนักงานเปนประจําทุกปและตอเนื่อง  พรอมท้ัง
แจงเวียนหนังสือแผนการอบรมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินใหเจาหนาท่ีรับทราบทุกป  เพ่ือท่ีจะให
ผูสนใจสมัครเขาอบรมในตําแหนงท่ีไดทําอยู  และแจงเวียน
การอบรมของหนวยงานอ่ืนใหพนักงานไดรับทราบดวย 
 
-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง  เปนประจํา 
 
-  มีการจัดสงบุคลากรและเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
สมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
-  มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
ตรวจรับพัสดุ ฯลฯ เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายได
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
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เดินทางไปเก็บภาษีบางพ้ืนท่ีอยูไกลจากสํานักงาน ดังนั้นใน
การเดินทางไปจัดเก็บภาษี จึงตองใชรถยนตในการเดินทาง 
๒.  การประเมินความเส่ียง      
     ๒.๑  วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 
     -  มีการเผยแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบ
และเขาใจตรงกัน 
 
 
 
 
     ๒.๒  วัตถุปรงสงคระดับกิจกรรม 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม  และวัตถุประสงคนี้สอดคลองและสนับสนุน
วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
     ๒.๓   การระบุความเส่ียง 
      -  มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปจจัยภายในและภายนอก  เชน  การปรับลดบุคลากรการ 
ใชเทคโนโลยีสมัยใหม  การเกิดภัยธรรมชาติ  การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม  เปนตน 
     ๒.๔  การวิเคราะหความเส่ียง 
     -  มีการกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง 
     -  มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ 
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี
จะเกิดความเสี่ยง  
๒.๕  การกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเส่ียง 
     -  มีการพิจารณาความคุมคาของตนทุนท่ีจะเกิดข้ึน
และกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ
ควบคุมปองกันหรือลดความเสี่ยง 
     -  มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กําหนดเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
 

   
 
-  งานจัดเก็บรายได  มีการติดตาม  เรงรัดการจัดเก็บลูกหนี้
ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระใหครบถวนหมดสิ้นโดนเร็ว ลง
รายละเอียดฐานขอมูลชําระภาษี  โรงเรือน  บํารุงทองท่ีใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรใหเปนปจจุบันครบถวนทุกรายเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได 
-  งานแผนท่ีภาษี  มีการจัดทําประสารงานและทําความ
เขาใจกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือใหขอมูลสมบูรณท่ีสุด 
ทําใหลดความเสี่ยงลง 
-  งานพัสดุ  มีการประสานงานระหวางหนวยงานพัสดุกลาง 
(กองคลัง) ทําใหเกิดความเขาใจกัน 
-  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดรายรับ
จริงตามประมาณการรายรับในแตละปงบประมาณ 
 
 
-  งานจัดเก็บรายได ยังมีลูกหนี้ภาษีบํารุงทองท่ีคางชําระ
จํานวนหลายราย 
 
 
 
-  ขาดความรวมมือจากประชาชนในการชําระภาษีบํารุง
ทองท่ี 
 
 
 
 
-  ลงฐานขอมูลชําระภาษีใหถูกตอง ครบถวนทุกรายการ 
-  เรงรัด ออกหนังสือติดตามลูกหนี้ท่ีคางชําระ ให
ดําเนินการมาชําระภาษีบํารุงทองท่ี 
-  การใชสื่อประชาสัมพันธในการจัดเก็บภาษีในรูปแบบ 
ตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในชวงชําระภาษีแตละประเภท
เขาถึงรับรู เขาใจในการชําระภาษีทองถ่ิน 
-  มีการจัดทําหนังสือสงถึงลูกหนี้ภาษีทุกราย กอนถึง
ระยะเวลาชําระภาษี 
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๓.  กิจกรรมการควบคุม 
     -  กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๔.๑  นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการเพ่ือชวยในการติดตามขอมูล 
ขาวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ  โดยไมตองรอรับหนังสือ
สั่งการ  โดยการเตรียมรายละเอียดไวกอนเม่ือไดรับหนังสือ
แลวจะทําใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
     ๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง 
             ๑.  การติดตอประสานงานภายในสวนกองคลัง
และทุกสวนภายในองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
             ๒.  การติดตอประสานงานทําความเขาใจ
เก่ียวกับการเบิกจายตาง ๆ จากภายนอก 
ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไข        
 ๕.  กิจกรรมการติดตามผล 
     ผลการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบ
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรในอัน
จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
     ๕.๑  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน 
และรายงานใหผูกํากับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยาง 
     ๕.๒  มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
     ๕.๓  มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ
ดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยวามีการทุจริต มี
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระทําอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอ
องคกรอยางมีนัยสําคัญ 
 

 
-  ออกคําสั่งแบงความรับผิดชอบ  ในการจัดเก็บภาษีไว
อยางชัดเจน เพ่ืองายตอการจัดเก็บและตรวจสอบ 
-  กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บ ฯ เรงรัด ติดตาม 
ประเมินผลงาน รายงานทุกข้ันตอน 
- จัดทําหนังสือแจงลูกหนี้ภาษีกอนถึงระยะเวลาชําระภาษี
ของทุกป 
-  ควบคุมตรวจสอบการรับเงินตามใบเสร็จรับเงินทุก
ประเภทพรอมใบนําสงในแตละวัน 
 
-  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ  
มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชมุชนหมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบการ
สื่อสารท่ีชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบ
เครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
เผยแพรท้ังภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 -  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองคลังมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ  
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  และสรางความนาเชื่อม่ัน
อยางสมเหตุสมผล  รวมกันระหวางพนักงาน รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 
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กองชาง 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     มีคําสั่งแบงงาน  ของกองชาง  งานดานกอสราง  
กําหนดภารกิจขอบเขตของงาน  ความรับผิดชอบ  เม่ือ
สํารวจวิเคราะหและประเมินแลวระบบการควบคุมภายในท่ี
มีอยูเดิมไมเพียงพอ  ยังมีจุดออน  เก่ียวกับเรื่องเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานลาชาไมครบถวนตามกําหนดเวลา  เนื่องจากมี
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานจํานวนนอย  การออกสํารวจพ้ืนท่ีทุก
ครั้งจะตองใชรถยนตในการเดินทาง  บางครั้งตองใชรถยนต
สวนตัวทําใหตองเสียคาน้ํามันเชื้อเพลิงดวยตนเอง  
สถานท่ีตั้ง  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามี
ท้ังหมด  ๑๘  หมูบาน  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๔๗  
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๙,๓๗๕  ไร  ตองใชเวลา
ในการเดินทางไปสํารวจพ้ืนท่ี  ทําใหเจาหนาท่ีไมสามารถ
ออกสํารวจพ้ืนท่ีไดท้ังหมดใหรวดเร็วเพราะมีงานมายิ่งข้ึน  
จึงปรับปรุงไมตรงกับสภาพพ้ืนท่ี  จึงเปนจุดออนความเสี่ยง
ท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุงปองกันความสูญเสียของทาง
ราชการ 
 
๒.  การประเมินความเส่ียง 
-  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  ปฏบิัติงานไมครบถวนเนื่องจาก
ขาดเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
สํารวจโครงการ  ออกแบบ  เขียนโครงการกอสรางท้ังยัง
ตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายใหมท่ีมีระเบียบฯออกมา
ปฏิบัติ 
๒.๒  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  เปนความเสี่ยงจาก 
      ๑)  บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงานยัง
ขาดความรูความชํานาญในสาขากอสรางหรือโยธา ไมมี
ประสบการณในการปฏิบัติงาน  จึงไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมได 
 

   
     -  มีการจัดทําคําสั่งแบงงานภายในกองชางอยางชัดเจน 
วาแตละคนมีหนาท่ีทําอะไรบาง ผูควบคุมดูแลอยางชัดเจน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 
     -  มีการจัดทําประมวลจริยธรรมจากงานการเจาหนาท่ี
ของกองชาง  และแจงเวียนใหพนักงานลูกจางในสังกัด
ทราบ 
     -  มีการจัดทําคําสั่งการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ลูกจางประจํา และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 
     -  หัวหนางานมีการประชุมพนักงาน/ลูกจางในสังกัด
เพ่ือชี้แจงใหทราบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 -  จากปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน  ของงาน
สํารวจออกแบบ  งานประมาณราคา  งานควบคุมการ
กอสราง  งานเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและงาน
บริหารงานท่ัวไป 
-  ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ  หลักเกณฑและวิธีการขอ
อนุญาต 
-  ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบ  พรบ.ควบคุมอาคาร 
-  ยังขาดเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงาน  สํารวจ
โครงการ  ออกแบบ 
-  ทําหนังสือสรรหาบุคลากรใหยายมาดํารงตําแหนงท่ีวาง 
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๓.  กิจกรรมการควบคุม 
        ๓.๑  กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร 
           (๑)  สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญ ใน
สาขากอสราง หรือโยธา ในตําแหนงนายชางโยธา นายชาง
สํารวจ และวิศวกร มาเพ่ิม 
           (๒)  พัฒนาบุคลากร โดยสงเจาหนาท่ีของสวน
โยธาไปศึกษาอบรมในเรื่องท่ีมีความสําคัญตอภารกิจงาน
ประจํา เชน การเขียนแบบ Auto  cad  การควบคุมงาน
กอสราง การประมาณราคา กฎหมายระเบียบตางๆ ฯลฯ 
เปนตน 
 
 
 
 
๔.  สารสนเทศและการติดตอส่ือสาร 
 นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ  โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบ
ธุรการ  มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 
              (๑)  สํารวจขอมูลราคากลางวัสดุกอสรางและ
คาแรงประจําเดือน  ในระบบ Internet ของกระทรวง
พาณิชย  พาณิชยจังหวัด 
 (๒)  ดาวโหลดขอมูลตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ 
สํารวจ ออกแบบ ประมาณราคา 
 (๓)  คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ท่ีมีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน 
การติดตอประสานงานภายใน  อบต. พลับพลา รายงานผล
การกอสรางโครงการตาง ๆ ของสวนโยธาตอ
คณะกรรมการตรวจรับการจาง  ประสานสํานักปลัดของ 
อบต. แจงใหบุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบ
กฎหมาย  พ.ร.บ. ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม  การทักทวงการท่ี 
สํานัก/กอง  ไมปฏิบัติตามระเบียบ  แบบแผนของทาง
ราชการ  เปนตน 

     -  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของพนักงาน ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองชาง 
 
     -  มีการจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนงของแตละ
งาน 
     -  มีการจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     -  จัดทําบันทึกรายงานใหผูบริหารทราบหลังจากกลับ
จากการอบรม 
     -  พิจารณาโดยใชแบบประเมินของพนักงาน  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของกองชาง ตามแบบท่ี
กําหนด 
 -  งานดานการออกแบบและงานกอสรางไดมีการคนควา
หาขอมูลขาวสารไดเปนปจจุบัน 
-  ใหความรู  ความเขาใจในเนื้องานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 -  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ  
มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบการ
สื่อสารท่ีชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบ
เครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
เผยแพรท้ังภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีข้ึน 
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โทรศัพท  โทรสารกองชาง  เชน  กรณีมีความขัดของใน
เรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม  ในสวนกลาง
หากไมสามารถติดตอกับภายนอกได  จะใชโทรศัพท
สอบถามประสานงานกับหนวยงานท่ีกรมทางหลวง  ท่ี
รับผิดชอบ กรณี 
ตองการเอกสารยืนยัน  ก็ใหหนวยงานนั้น FAX 
๕.  วิธีการติดตามประเมินผล 
     ๑.  วิธีการติดตามประเมินผล  ใชวธิีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
      ๒.  วิธีการติดตามประเมินผล  กําหนดโดยการ
วิเคราะหความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
      ๓.  การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล  ในกรณีท่ีมี
องคประกอบการควบคุมจากภายนอกองคกรใชการ
สอบถามความพึงพอใจ 

      
 
 
 
 
 
 
 
     -  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
หัวหนาสํานักปลัดมีการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ  
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  และสรางความนาเชื่อม่ัน
อยางสมเหตุสมผล  รวมกันระหวางพนักงาน รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํา
รายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือสั่งการแกไข
และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะห
ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในตามภารกิจงานประจํา  
จากประสิทธิภาพบุคลากรท้ัง  จริยธรรมของบุคลากร  
และสภาพแวดลอมภายใน  จากสถานท่ีตั้ง ระเบียบ
กฎหมายท่ีเปนปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติภารกิจ
และงานตาง ๆ ปรากฏวาพบจุดออนท่ีเปนความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมในดานประสิทธิภาพของบุคลากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สภาพแวดลอมการควบคุมของกองการศึกษา ฯ ภาพรวม
เหมาะสมและมีสวนในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม โครงสรางของกองการศึกษา ฯ มีการจัดทํา
คําสั่งแบงงานอยางเครงครัดทําใหการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจน 
-  ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีการฝกอบรม
คุณธรรมจรยิธรรมใหแกพนักงานเปนประจําทุกป  กอง
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมจะมีการประชุมชี้แจง
เรื่องตางๆ ท่ีผูอํานวยกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมไดรับนโยบายมาจากผูบริหารและนํามาถายทอด
ใหกับเจาหนาท่ีภายในกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมรับทราบ 
-  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน
ถูกตองและเหมาะสม 
-  ทางองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจะจัดอบรมให
ความรูแกพนักงานเปนประจําทุกปและตอเนื่อง  พรอมท้ัง  
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๒.  การประเมินความเส่ียง 
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญ  จุดออนท่ีเปนความ
เสี่ยง เปนเรื่องภารกิจงานประจําอันสืบเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากร คนพบความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจงเวียนหนังสือแผนการอบรมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินใหเจาหนาท่ีรับทราบทุกป  เพ่ือท่ีจะให 
ผูสนใจสมัครเขาอบรมในตําแหนงท่ีไดทําอยู  และแจงเวียน
การอบรมของหนวยงานอ่ืนใหพนักงานไดรับทราบดวย 
-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง  เปนประจํา 
-  มีการจัดสงบุคลากรและเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
สมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
-  ระเบียบหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา กรณี 
ศพด.ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงตั้งพนักงาน/
ขาราชการสวนทองถ่ินในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งาน
การศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงาน
คลัง เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซ้ือหรือ
จาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปนคน ๆ 
เดียวกัน แตหัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินยัดขาดประสบการณในการ
ทํางาน 
-  งานพัสดุกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ขาด
เจาหนาท่ีท่ีมีความรูความสามารถดานพัสดุโดยตรง ไมมี
ความรูเก่ียวกับระเบียบของพัสดุ จึงทําใหงานไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เกิดความผิดพลาดและลาชา 
-  มีกระบวนการตรวจสอบท่ียังไมรัดกุมเพราะผูควบคุม
งบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนาสถานศึกษา , 
ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการ
แทน เปนบุคคลเดียวกัน   
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    ๒.๑  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  เปนความเสี่ยงจาก 
 - บุคลากรยังขาดความรูความชํานาญในงาน   
ทางดานการศึกษาและวัฒนธรรม  
-  บุคลากรในศูนยเด็กเล็กไมมีวุฒิการศึกษา (เอกปฐมวัย)    
จึงทําใหยังขาดประสบการณในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษา 
-   ระเบียบหนังสือบางครั้งท่ีสงมายัง อบต.ลาชาจึงทําให
เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
- ระเบียบหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา กรณี 
ศพด.ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงตั้งพนักงาน/
ขาราชการสวนทองถ่ินในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งาน
การศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงาน
คลัง เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซ้ือ 
หรือจาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปน  
คน ๆ เดียวกัน แตหัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินยัดขาดประสบการณ
ในการทํางาน 
- มีกระบวนการตรวจสอบท่ียังไมรัดกุมเพราะผูควบคุม 
งบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนา
สถานศึกษา , ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทน เปนบุคคลเดียวกัน     
 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
        ๓.๑  กิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร 
-  บุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน   
-  ตรวจสอบสถานการณปจจุบันจาก  Internet  เพ่ือ
เตรียมพรอมลวงหนา 
-  ตองใหมีการศึกษาระเบียบการเบิกจายใหละเอียด
มากกวานี้ และจัดหาบุคลากรชวยทําเก่ียวกับการเบิกจาย
หรืองานพัสดุเพ่ือใหการเบิกจายถูกตองตามระเบียบท่ี
กําหนด  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ควรมีการจัดอบรมใหกับพัสดุของแตละกองเพ่ือใหการ
ทํางานไปในทิศทางเดียวกันและถูกตองตามระเบียบ 
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๔.  สารสนเทศและการติดตอส่ือสาร 
 นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ  เพ่ือชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ  โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบ
ธุรการ  มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 
          (๑)  การสํารวจขอมูลดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระบบ  Internet  เพ่ือทราบขอมูลท่ีทันสมัย
และเปนปจจุบัน 
 (๒)  ดาวโหลดขอมูลตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอ
การ ปฏิบัติงาน 
          (๓)  คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ท่ีมีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน 
การติดตอประสานงานภายใน  อบต.พลับพลา    ระหวาง
สวนตาง ๆ ประสานสํานักปลัดของ อบต. แจงให 
บุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบกฎหมาย  พ.ร.บ. 
ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม  การทักทวงการท่ี สํานัก/กอง      
ไมปฏิบัติตามระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ  เปน
ตน 
มี 
๕.  วิธีการติดตามประเมินผล 
        กําหนดใหคณะทํางานในการติดตาม  ของกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    ติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่องแลว   รายงานผลดําเนินการ   ตอ  
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พรอม
ท้ังจัดทํารายงานผลความคืบหนาการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสนอ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เม่ือ  นายก
องคการบริหารสวนตําบล ทราบแลว  รายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการจัด
วางระบบควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  เพ่ือให
คณะกรรมการ   ดําเนินการตามระเบียบฯตอไป 
 

 
-  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ  มี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชุมชนหมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบการสื่อสาร
ท่ีชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบเครือขาย
รวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพร
ท้ังภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซตหนวยงานไดดี
ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
     -  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ  การควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง  และสรางความนาเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล  
รวมกันระหวางพนักงาน รวมท้ังมีการประเมินผลการสอบ
ทานโดยผูตรวจสอบภายในมีการจัดทํารายงานพรอม
ขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือสั่งการแกไขและกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 
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กองสวัสดิการสังคม 
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมดานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง  ดังนี้ 
     ใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบของการจัดทําพัสดุการ
จัดซ้ือจดจางใหเปนไปตามระเบียบของพัสดุและการ
เบิกจายใหถูกตอง 
 
 
 
 
๒.  การประเมินความเส่ียง 
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีมีความสําคัญ  จุดออนท่ีเปนความ
เสี่ยง เปนเรื่องภารกิจงานประจําอันสืบเนื่องมาจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากร คนพบความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
-  ใหผูรับผิดชอบเรื่องการจัดทําพัสดุกลางของกอง
สวัสดิการสังคมศึกษาระเบียบและใหศึกษาถึงระเบียบของ
พัสดุ ใหเขารับการอบรมเก่ียวกับพัสดุ 
 
 
 
 

- สภาพแวดลอมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม 
ภาพรวมเหมาะสมและมีสวนในการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทําคําสั่งแบงงานอยางเครงครัดทําให
การปฏิบัติงานมีความชัดเจน 
-  มีการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชกับการปฏิบัติงาน 
-  มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบของ
พนักงานตามลักษณะงานของแตละตําแหนงใหเปนปจจุบัน
ถูกตองและเหมาะสม 
 
-  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานวามีประสิทธิภาพอยางไร
บาง  เปนประจํา 
-  ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาท่ีพัสดุ และดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเองท้ังหมดซ่ึง
อาจเกิดการทุจริตได 
-  พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซ้ือจัด
จางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกองสวัสดิการขาดประสบการณยัง
ไมไดผานการอบรมไมมีความเรื่องเก่ียวกับระเบียบของพัสดุ 
จึงอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาท่ีเปนจํานวน
มากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทําใหทาง
ราชการเกิดความเสียหายได 
 
- พัสดุกลางของกองสวัสดิการสังคม ผูรับผิดชอบโครงการ
ซ่ึงจะตองติดตอประสานวิทยากร การจัดเตรียมเอกสาร
โครงการ/การจัดเตรียมสถานท่ี/การรับลงทะเบยีน/การ
ประเมินโครงการ แลวตองมาทําจัดซ้ือจัดจาง ตอรองราคา
กับรานคา จึงทําใหการปฏิบัติงานมีความลาชา หรืออาจทํา
ใหเกิดความเสียหายได และทําใหงานไมมีประสิทธิภาพ 
หรืออาจกอใหเกิดความทุจริตได เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบโครงการจัดทําพัสดุเอง และไมมีความรูเก่ียวกับ
ระเบียบของพัสดุ 
-  ใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบพัสดุอยางเครงครัด หรือให
เจาหนาท่ีพัสดุของ อบต. ทําแบบฟรอมเก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจางออกมาใหเปนในทิศทางเดียวกัน 
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๔.  สารสนเทศและการติดตอส่ือสาร 
 นําระบบ Internet  มาชวยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ  โดยไมตองรอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบ
ธุรการ  มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้ 
          (๑)  การสํารวจขอมูลดานผูสูงอายุในระบบ  
Internet  เพ่ือทราบขอมูลท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน 
 (๒)  ดาวโหลดขอมูลตางๆ ท่ีมีความสําคัญตอการ 
ปฏิบัติงาน 
          (๓)  คนหาแบบฟอรม ใบคํารองตาง ๆ ท่ีมีความ
จําเปนและสะดวกรวดเร็วในการใหบริการแกประชาชน 
การติดตอประสานงานภายใน  อบต.พลับพลา   แจงให 
บุคลากรภายใน อบต. ทราบถึงระเบียบกฎหมาย  พ.ร.บ. 
ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม  การทักทวงการท่ี สํานัก/กอง    
ไมปฏิบัติตามระเบียบ  แบบแผนของทางราชการ  เปนตน 
มีโทรศัพท  โทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ
หนาท่ีของกองสวัสดิการสังคม เชน  กรณีมีความขัดของใน
เรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบภาม   
๕.  วิธีการติดตามประเมินผล 
    กองสวัสดิการสังคม  มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในและประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงาน  โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงาน
และมีผูท่ีเก่ียวของ กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองควร
กําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความม่ันใจวาขอตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ทันที 
 
 

 
-  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ  
มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
หนวยงาน ในชมุชนหมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบการ
สื่อสารท่ีชัดเจนทันเวลาและสะดวกตอผูใช  ผานระบบ
เครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ 
เผยแพรท้ังภายในและภายนอกองคกร พัฒนาเว็บไซต
หนวยงานไดดีข้ึน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมมีการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบ  การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  และสราง
ความนาเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผล  รวมกันระหวางพนักงาน 
รวมท้ังมีการประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน
มีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร เพ่ือ
สั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

 
 
 
 



ผลการประเมินโดยรวม 
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา การประเมินองคประกอบควบคุมภายในครบท้ัง ๕ องคประกอบของการควบคุม

ภายใน หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีการควบคุมท่ีเพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

๑.๑  กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ฤดูฝนในชวงแรกจะมีแคลมกรรโชกแรง ทําใหอาการบานเรือนของราษฎรไดรับความเสียหาย 
   -  ประสิทธิภาพของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยยังตองไดรับการพัฒนา ท้ังดานอุปกรณ เครื่องมือ

ในการชวยเหลือประชาชน 
     ๑.๒  กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
             -  ชาวบานยังคัดแยกคัดขยะไมไดเทาท่ีควร ทําบางไมทําบาง ไมเขาใจเรื่องการคัดแยก 
             -  การปลูกตนไมชวยลดภาวะโลกรอนยังไมครอบคลุมไปทุกพ้ืนท่ีตําบลพลับพลา 

            -  การชวยกันลดการใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานยังไมได ๑๐๐% 
๑.๓  กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

             -  การจัดเก็บภาษียังไมครบ ๑๐๐% ยังคงมีลูกหนี้คางชําระภาษีจํานวนหลายราย  
 ๑.๔  กิจกรรมดานออกแบบและควบคุมอาคาร 
                  -  จากปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน ของงานสํารวจออกแบบ  งานประมาณราคา  งานควบคุม
การกอสราง งานเก่ียวกับกฎหมายควบคุมอาคารและงานบริหารงานท่ัวไป 
                  -   ยังขาดเจาท่ีผูปฏิบัติงาน 
                  -  ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาต 
                  -  ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตามระเบียบ  พรบ.ควบคุมอาคาร   
 ๑.๕  กิจกรรม ดานการเบิกจายเงินของสถานศึกษา                  
   -  ระเบียบหลักเกณฑการแตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา กรณี ศพด.ใหผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงตั้ง
พนักงาน/ขาราชการสวนทองถ่ินในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งานการศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา เปนหัวหนาหนวยงานคลัง 
เปนหัวหนาพัสดุ ทําใหเกิดความเสี่ยง ในการสั่งซ้ือหรือจาง และการอนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษาเปนคน ๆ เดียวกัน แต
หัวหนาสถานศึกษายังไมมีความรูหรือเขาใจเก่ียวกับระเบียบการเบิกจายเงินยังขาดประสบการณในการทํางาน 
                 -  มีกระบวนการตรวจสอบท่ียังไมรัดกุมเพราะผูควบคุมงบประมาณ , หัวหนาหนวยงานคลัง , หัวหนา
สถานศึกษา , ผูอนุมัติใหเบิกจาย คือ หัวหนาสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน เปนบุคคลเดียวกัน   
 ๑.๖  กิจกรรม ดานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
  -  ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาท่ีพัสดุ และดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเอง
ท้ังหมดซ่ึงอาจเกิดการทุจริตได 
  -  พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  -  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาท่ีเปนจํานวนมากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทํา
ใหทางราชการเกิดความเสียหายได 
 ๑.๗   กิจกรรม  ดานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง(กองสวัสดิการสังคม) 
  -  ผูรับผิดชอบโครงการเปนเจาหนาท่ีพัสดุ และดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ติดตอรานคาและตอรองราคาเอง
ท้ังหมดซ่ึงอาจเกิดการทุจริตได 
  -  พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรมใหความรูดานการจัดซ้ือจัดจางใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  -  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมีภารกิจงานในหนาท่ีเปนจํานวนมากอาจทําใหงานดานพัสดุเกิดความผิดพลาดทํา
ใหทางราชการเกิดความเสียหายได 

    (ลงชื่อ)        สมบูรณ    แขดอน            ผูรายงาน 
                       (นายสมบูรณ    แขดอน) 

                         นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
                          วันท่ี  ๒๖   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓        


