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แบบ ปค. 4 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 
๑.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่เพียงพอ 
ในการปฏิบัตงิาน   
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนในพื้นทีส่่วนใหญ่ท าไร่อ้อยเสี่ยงตอ่การเกิด
อัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
1.๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ 
ไข้เลือดออกยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง และประชาชนยัง
ขาดการควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลอืดออกที่ถกูต้อง 
1.3 งานการจัดท าแผนพัฒนา 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
แผนงานโครงการมีจ านวนมากจนเกินไปแต่งบประมาณมี
ไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ 
1.4 งานสารบรรณ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ
ลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ ได้ระ
บช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท า
ให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความ
ล่าช้าในการสืบค้น 
1.5 งานการจัดท าการโอนและเปลีย่นแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอและโอน
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
1.6 งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด  
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ 
1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากบุคลากร
และเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือมีไม่
เพียงพอ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ท า
ไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากยังพบ
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง 
และการแพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากแผนงาน
โครงการที่คณะผู้บริหารหรือประชาชนเสนอมามี
เป็นจ านวนมากที่จ าเป็นต้องท า และการจัดท า
รายละเอียดโครงการ และการประมาณราคายัง
ไม่ชัดเจน 
4  งานสารบรรณ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากการลงเลข
หนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณ
กลางโดยไม่ได้ระบช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับ
ให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการ
สืบค้น 
5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลง
แก้ไขงบประมาณ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากมีการโอน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปีเนื่องจาก
งบประมาณที่ ตั้ งไ ว้บางหมวด ประเภท ไม่
เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่กรณีที่
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การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
1.7 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็น
กา ร ท า ข้ อ ตกล ง ในก า ร ป ฏิบั ติ ร า ชก า ร ร ะห ว่ า ง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมิน
กับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน
ก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน 
1.8 งานนิติการ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาด
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการต่างๆ 
กองคลัง 
1.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้
เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง
มาเสียภาษีจงึท าใหม้ียอดค้างช าระ ตลอดจนไมส่ามารถ
ติดต่อผู้เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ชัดเจน 
1.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดการอบรม เรือ่งระเบียบ กฎหมาย ที่เป็น
ปัจจุบันและทันสมัยตลอดจนเจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอ 
1.3 งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่เร่งรีบในการเบิกจ่าย ไม่ได้ตรวจทานฎีกาก่อน
การเบิกจ่าย 
กองช่าง 
๑.1 งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด ตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจด้านการค านวณค่างานที่ต้อง
ปรับราคาได้ 
กองการศึกษาฯ 
1.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาด
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่   กองการศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม ซ่ึงมี ผอ.กองการ ศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ 

ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ 
6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
ยั ง พบจุ ด อ่ อ นที่ ต้ อ ง ควบ คุม   เ นื่ อ ง จ า ก
กระบวนการสรรหาในข้ันตอนสอบหลักฐาน/ตัว
บ่งช้ี/ตัวช้ีวัด ยังไม่ชัดเจน 
7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากความ
เข้าใจในระบบการเมิน ตัวช้ีวัด หลักฐาน เอกสาร 
ประกอบต่างๆ ยังไม่ชัดเจน 
8  งานนิติการ 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติการ 
กองคลัง 
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ 
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากผู้เสียภาษี
บางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทาง
มาเสียภาษีจึงท าให้มียอดค้างช าระ ตลอดจนไม่
สามารถติดต่อผู้ เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่
ถูกต้อง ชัดเจน 
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ   
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากระเบียบ 
กฎ หมายที่ออกมาบงัคับใช้ และเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ  จงึได้มีการปรบัปรุงจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์
และทรัพย์สิน 
ออกค าสั่งแตง่ตั้งผู้รบัผิดชอบในการควบคุมตรวจ 
สอบทรัพยส์ินอย่างสม่ าเสมอ   มอบหมายให้งาน
พัสดุตรวจสอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อจ าหน่าย
ออกจากทะเบียน 
3. งานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ   
ยังพอจุดออ่นที่ต้องควบคุม  การเบิกจ่ายเงิน  จึง
ได้มีการใหเ้จ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการอนมุัติ
เบิกจ่าย เงินงบประมาณและใหผู้้รบัผิดชอบ
ศึกษาระเบียบและหนงัสือสั่งการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย 
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ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯและดูแลงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
1.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ  
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน 
ห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ที่
แปรงฟันส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอและ ไม่มีรั้วรอบ
ขอบชิด 
1.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
-เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งลด
น้อยลง 
กองสวัสดิการ 
1.1 งานการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ 
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ผู้สงูอายุบางรายเสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพื้นที่ แต่ไม่มี
การแจง้ให้ อบต.ทราบ ท าให้มกีารเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ที่ไมม่ีสิทธ์ิ 
- ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
เช่น กรณีให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน ต้องจัดท าหนังสือ
มอบอ านาจไว้ด้วย ไม่เช่นน้ันจะเกิดความล่าช้าในการจ่าย
เบี้ยยังชีพฯ 
 1.2 งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอาย ุ
- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
คนพิการบางรายที่ไม่ได้ด าเนินการไปตอ่บัตรที่หมดอายุ
หรือให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแทนเนือ่งจากบางรายไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ราบและคนพกิารไม่
ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
ส านักปลัด 
2.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อถึงฤดูกาลเก็บผลผลิตของ
ราษฎรต้องมีการเฝ้าระวังเหตุตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

กองช่าง  
ที่ต้องจัดการบรหิารความเสี่ยง คือ 
๑. งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
ขาดความเข้าใจด้านการค านวณค่างานที่ต้องปรบั
ราคาได้ 
กองการศึกษาฯ  
ที่ต้องจัดการบรหิารความเสี่ยง คือ 
1.งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร    
ยังพบจุดอ่อนที่ ต้องควบคุม เนื่องจากขาด
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แต่
ได้มีการการสรรหาบุคลา กรเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งตามต าแหน่งรวมทั้งปรบัปรุงค าสั่งแบง่งาน
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
2.งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม  เนื่องจากไม่มีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ สนามเด็ก
เล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน  ห้องน้ าห้อง
ส้วมและสถานที่ แปรงฟัน   แต่ ได้ มีการตั้ ง
งบประมาณส าหรับพัฒนาอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน
ทราบเพื่อการสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาด้าน
ต่างๆ   และท า เอกสาร เผยแพร่ ให้ความรู้
ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยว กับบทบาทและ
หน้า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม จ านวนเด็กนกัเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแหง่ลดน้อยลง   แต่
ได้มีการแจง้ให้ครหูรอืบุคลากรออก ส ารวจเด็กใน
พื้นที่ที่มีอายุครบเกณฑ์ใหเ้ข้ามาสมัครเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
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2.2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อยู่ในทุกช่วง 
- การแพร่ระบาดของโรคยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
2.3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- แผนงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีเป็นจ านวน
มาก แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจนัทร์ไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอต่อการน าแผนงานโครงการต่างๆ 
มาจัดท าได้ทั้งหมด การจัดท ารายละเอียดของโครงการยัง
ไม่ชัดเจนเพียงพอ 
2.4  งานสารบรรณ 
- เป็นความเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ-รับ ค าสั่งและ
ประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือ ที่
สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุช่ือเรื่องและไม่น าส าเนา คู่
ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร
หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
2.5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง 
- แต่ ล ะกอง /ส านั ก  ที่ ขอโอนแก้ ไข เปลี่ ยนแปลง
งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า 
2.6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
- การร้องเรียน 
2.7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- การไม่ยอมรับผลการประเมิน 
2.8  งานนิติการ 
- ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 
กองคลัง 
2.1 ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไมเ่ป็นปัจจุบันท าให้ไมส่ามารถ
ติดตามทางถามภาษีค้างช าระได้ 
- การจัดท าแผนที่ภาษียังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 
- มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสทิธ์ิที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต. 
ทราบ 
2.2 ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- มีระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบังานพสัดุมีการแก ้
ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา 

กองสวัสดิการ  
ที่ต้องจัดการบรหิารความเสี่ยง คือ 
1.งานการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์    
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากการแจ้ง
สิทธ์ิของผู้รบัเบี้ยยังชีพ  แต่ได้มีการใหเ้จ้าหน้าที่
ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ปรับปรงุข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณี
เสียชีวิต การย้ายที่อยูห่รือการจ่ายเงินซ้ าซอ้น 
รวมทั้งการประชาสมัพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่อง
เงินเบี้ยยังชีพแกผู่้มสีิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
2. งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอาย ุ
ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากคนพกิาร
บางรายที่ไม่ได้ด าเนินการไปต่อบัตรทีห่มดอายุ
หรือให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแทนเนือ่งจากบาง
รายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
และคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
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2.3 ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย 
- พนักงานมีงานเป็นจ านวนมากไมส่ามารถตรวจฎีกาได้
ครบถ้วน 
กองช่าง 
2.1 งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด ตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
- เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ 
กองการศึกษาฯ 
2.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
- ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึง่มผีอ.กองการศึกษาฯซึ่งเป็นข้าราชการ 
ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ และดูแลงานในศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
2.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
- ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ  
- สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน 
- ห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
- ที่แปรงฟันส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจ านวน
เด็ก 
- ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
2.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
- จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเลก็แต่ละแห่งลด
น้อยลง 
กองสวัสดิการสังคมฯ 
2.1 งานการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
- มีสูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าหรือย้าย
ออกรวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้งหรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
2.2 งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอาย ุ
- มีคนพิการบางรายที่ ไม่ ได้ด าเนินการไปต่อบัตรที่
หมดอายุหรือให้เจา้หน้าที่ไปด าเนินการแทนเนื่องจากบาง
รายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคน
พิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
ส านักปลัด 
3.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานและจัดฝึกอบรม
บุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
3.2  งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตส านึก
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกให้กับ
ประชาชน 
- สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
เบื้องต้น 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
3.3  งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดท าแผน น าแผนงานโครงการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนมาจัดท าโครงการเป็นอันดับต้นๆ 
- ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
3.4  งานสารบรรณ 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านธุรการ ติดตามและน าหนังสือ
จากผู้รับผิดชอบงานนั้นมาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 
3.5  งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งบประมาณ 
- วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาและระเบียบหนังสอืสัง่การสมดลุ
และเพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดปี 
- ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดท างบประมาณ
เพื่อให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
- ตั้งงบประมาณเพื่อให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
- ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
งบประมาณส่งเอกสารล่าช้า 
3.6  งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
- พัฒนาวิธีการทดสอบให้เป็นผลที่ประจักษ์ 
3.7  งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
- อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน 



~ ๑๐ ~ 
 

3.8  งานนิติการ 
- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายต าแหน่งนิติกรเพื่อให้มี
เจ้าหน้าที่มาท างานด้านนิติการโดยตรง 
กองคลัง 
3.1 ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษี 
- ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี 
- ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปจัจุบัน 
3.2 ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
- ขยายกรอบรับเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้โดยตรง 
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 
  กับงานพัสดุทอีอกมาใหม่ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
3.3 ด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบัผิดชอบโดยตรง 
- จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการท างาน 
- ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจฎีกา 
กองช่าง 
3.1 งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด ตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
- เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการค านวณค่างานที่ต้อง
ปรับเพิ่ม/ลดตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 
- จัดหาโปรแกรมเพื่อน ามาค านวณค่า K 
กองการศึกษาฯ 
3.1 งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
  - มีค าสั่งแบ่งงานภายในส่วนราชการกองการศึกษาแบ่ง
หน้าที่ความรบัผิดชอบของเจ้าที่แตล่ะคนให้ชัดเจน 
3.2 งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย  
- ปฏิบัติตามระเบียบและหนงัสือสั่งการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3.3 งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี 
-แจ้งให้ครูหรือบุคลากรออกส ารวจเด็กในพื้นที่ที่มีอายุ
ครบเกณฑ์ให้เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กองสวัสดิการสังคม 
3.1 กิจกรรมการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดงันี ้
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- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ปรับปรงุข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ใหเ้กิดความ
ผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทัง้ในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่
อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ าซอ้น 
-ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแกผู่้มี
สิทธิให้ครอบคลมุและทั่วถึง 
3.2 งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอาย ุ
- จัดท าทะเบียนคนพิการให้ เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรคนพิการได้
อย่างถูกต้อง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักปลัด 
น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการท าใหร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
ได้แก่  ระเบียบ  กฎหมาย ข้อบงัคับทีม่ีผลบงัคับใช้ใน
ปัจจุบัน  มีการติดต่อสื่อสารกบัหน่วยงานใกลเ้คียงเพื่อ
ขอรับความช่วยเหลือและขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมลูข่าวสารหนังสือผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ตและติดตามหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเนือ่ง 
กองคลัง 
4.1 งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ 
ปฏิบัติภารกจิ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ชัดเจนและ 
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทัง้ 
ระเบียบข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ความถูก 
ต้องในการปฏิบัติงานด้วย 
4.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วย 
ในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถ 
ค้นหาระเบียบกฎหมายและหนงัสอืสัง่การที่ 
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 
4.3  งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วย 
ในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถ 
ค้นหาระเบียบกฎหมายและหนงัสอืสัง่การที่ 
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 
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กองช่าง 
น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการท าใหร้ับรู้ข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบัน 
ได้แก่  ระเบียบ  กฎหมาย ข้อบงัคับทีม่ีผลบงัคับใช้ใน
ปัจจุบัน 
กองการศึกษาฯ 
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการ
บริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ ชัดเจนและจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วย 
กองสวัสดิการสังคม 
- ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วย 
ในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถ 
ค้นหาระเบียบกฎหมายและหนงัสอืสัง่การที่ 
เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการ 
ปฏิบัติภารกจิ เพื่อให้ได้ข้อมลูที่ชัดเจนและ 
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทัง้ 
ระเบียบข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ความถูก 
ต้องในการปฏิบัติงานด้วย 
5. การติดตามประเมินผล 
ส านักปลัด 
ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามกจิกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  แบบรายงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ
และมีการรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบถึงการปฏิบัตงิาน
อย่างต่อเนื่อง 
กองคลัง 
ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามกจิกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  แบบรายงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ
และมีการรายงานต่อปลัดองค์การงบรหิารส่วนต าบล 
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และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
กองช่าง 
ตรวจการค านวณค่างานที่ต้องปรับเพิ่ม/ลดตามสญัญา
แบบปรับราคาได้ (ค่าK) ว่าเป็นไปตามหลักวิชาการ
หรือไม ่
กองการศึกษาฯ 
ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามกจิกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  แบบรายงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ
และมีการรายงานต่อปลัดองค์การงบรหิารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
กองสวัสดิการสังคม 
ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานตามกจิกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง  ใช้แบบสอบถาม  แบบรายงานเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ
และมีการรายงานต่อปลัดองค์การงบรหิารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
ส านักปลัด  
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ยังคงไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ท าไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
     ๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ ไข้เลอืดออกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และประชาชนยังขาดการควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้อง 
     3 งานการจัดท าแผนพัฒนา 
 เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ แผนงานโครงการมีจ านวนมาก
จนเกินไปแต่งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ 
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     4 งานสารบรรณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและ
ประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบช่ือเรื่องและไม่น า
ส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าใน
การสืบค้น 
    5 งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแกไ้ขงบประมาณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่
เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 
    6 งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไป
ที่มีสิทธิในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 7 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน หากแนวทางการ
ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกันก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน 
   8 งานนิติการ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 
กองคลัง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบรหิารความเสี่ยงหรอื
ก าหนด  แผนการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  

1. งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่
สะดวกทีจ่ะเดินทางมาเสียภาษีจงึท าใหม้ียอดค้างช าระ ตลอดจนไม่สามารถติดต่อผูเ้สียภาษีได้
เนื่องจากที่อยู่ไม่ถกูต้อง ชัดเจน 

2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ  
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ เจ้าหน้าที่ขาดการอบรม เรื่องระเบียบ 

กฎหมาย ที่เป็นปจัจบุันและทันสมัย  เนื่องจากระเบียบ กฎ หมายที่ออกมาบังคับใช้ และเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ  จงึได้มีการปรบัปรุงจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์และทรัพยส์ินออกค าสั่งแต่งตัง้ผูร้ับผิดชอบในการ
ควบคุมตรวจ สอบทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ   มอบหมายใหง้านพัสดุตรวจสอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
เพื่อจ าหน่ายออกจากทะเบียน 

3. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การเบิกจ่ายเงิน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่เร่ง

รีบในการเบิกจ่าย ไม่ได้ตรวจทานฎีกาก่อนการเบิกจ่าย  จึงได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการ
อนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณและให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย 
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กองช่าง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 1 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1 งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจด้านการค านวณค่างาน
ที่ต้องปรับราคาได้ 
กองการศึกษาฯ  
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ
ก าหนด  แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการ ศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯและ
ดูแลงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
  2. งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นของ
องค์การฯ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐานห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน ที่แปรงฟันส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอและ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
  3. งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แต่ละแห่งลดน้อยลง 
กองสวัสดิการสังคม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 2  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ
ก าหนด  แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  

1. งานการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์    
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ การแจ้งสิทธ์ิของผู้รับเบี้ยยังชีพ  

ผู้สูงอายุบางรายเสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพื้นที่ แต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้มีการเบิกจ่าย
เบี้ยยังชีพให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิ  ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพ   แต่ได้มีการให้
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ าซ้อน  
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2 งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอาย ุ
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คนพิการบางรายที่ไม่ได้ด าเนินการไป
ต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

ผลการประเมิน    
การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร   

ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
 

 
 

                                      ลงช่ือ …………………………………….. 
      (นายทองเจือ   อุดร) 

     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
     วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 


