
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑.งานบริหารงานทั่วไป 
งานงบประมาณ 
-เพ่ือให้กิจกรรม/โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาจากแผนพัฒนา
สี่ปีของ อปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-หน่วยงานต่างๆที่
จะขอรับเงิน
อุดหนุนส่งโครงการ
ล่าช้าไม่อยู่ในห้วง
เวลาของการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีของ 
อปท. 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
ด าเนินงาน 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

-หน่วยงาน
ต่างๆที่จะขอรับ
เงินอุดหนุนส่ง
โครงการล่าช้า
ไม่อยู่ในห้วง
เวลาของการ
จัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี
ของ อปท. 

 

-ส่งหลักเกณฑ์/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการขอรับเงิน
อุดหนุนให้
หน่วยงานที่จะ
ขอรับเงินอุดหนุน 
ท าความเข้าใจก่อน
โดยเรียกประชุม
ชี้แจง 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การประสานกับ
หน่วยงานอื่น 
 
 

 

งาน
งบประมาณ
ส านักปลัด 

      แบบ ปค. ๕ 



-๒- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๒.งานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
- เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
อบต. ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ทุก
แนวทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการจัดท า
โครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
มากกว่าโครงการ
พัฒนาด้านอ่ืน ๆซึ่ง
โครงการที่ 
เสนอขอมี
งบประมาณเป็น 
จ านวนมาก ซึ่งไม่ 
เพียงพอกับ 
งบประมาณ
รายจ่าย 
ของ อบต. ที่มีอยู่ 
ค่อนข้างจ ากัดท าให้
งานแผนพัฒนา 
สี่ปีไม่บรรลุตาม 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและจัดท า
แผน 
-มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯที่ก าหนด
และหนังสือสั่งการ 
ต่าง ๆ  

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

-มีการจัดท า
โครงการด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานมากกว่า
โครงการพัฒนา
ด้านอื่น ๆซึ่ง
โครงการที่ 
เสนอขอมี
งบประมาณเป็น 
จ านวนมาก ซึ่ง
ไมเ่พียงพอกับ 
งบประมาณ
รายจ่าย 
ของ อบต. ที่มี
อยู่ค่อนข้าง
จ ากัด 
 
 
 

-ส่งหลักเกณฑ์/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการขอรับเงิน
อุดหนุนให้
หน่วยงานที่จะ
ขอรับเงินอุดหนุน 
ท าความเข้าใจก่อน
โดยเรียกประชุม
ชี้แจง 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การประสานกับ
หน่วยงานอื่น 
  
 
 
 

 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลัด 

 



-๓- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ที่จะ
แก้ไข 
ปัญหาความ
เดือดร้อน 
ของประชาชนได้ 
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ท าให้งาน
แผนพัฒนา 
สี่ปีไม่บรรลุตาม 
ท าให้งาน
แผนพัฒนา 
สี่ปีไม่บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ที่
จะแก้ไข 
ปัญหาความ 
เดือดร้อน 
ของประชาชน
ได้ 
ทั้งหมด 
 

  
 



-๔- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๓.โครงการจัดท าประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปี 
-เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

-ในการท า
ประชาคมหมู่บ้าน
ประชาชนให้
ความส าคัญน้อย
มากท าให้การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร และ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ภาพรวมไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่าง
เต็มที่ 
เนื่องจากปัญหาใน 
พ้ืนที่ยังไม่ได้มาจาก 
ประชาชนทุกคนใน 
พ้ืนที่  
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและจัดท า
ประชาคม 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

-ในการท า
ประชาคม
หมู่บ้าน
ประชาชนให้
ความส าคัญ
น้อยมากท าให้
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร และ
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
ภาพรวมไม่ได้
รับการแก้ไข
อย่างเต็มที่ 
 

-การชี้แจงท าความ
เข้าใจโดยอธิบาย
ระเบียบในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นซึ่งการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ
เป็นการก าหนด
รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ
ที่มีความต่อเนื่อง
ครอบคลุม
ระยะเวลาสี่ปีดังนั้น 
ในการเสนอ
โครงการเพื่อบรรจุ  
ในแผนพัฒนา 
 

 

งานนโยบาย
และแผน 
ส านักปลัด 

 



-๕- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากปัญหา
ในพ้ืนที่ยังไม่
ได้มาจาก 
ประชาชนทุก
คนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

จึงควรค านึงถึง
ความจ าเป็น
เร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหา และ
งบประมาณท่ีมีอยู่
เป็นส าคัญ 
 
 
 

 

 
 



-๖- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๔.งานกฎหมายและคดี 
-เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
ด าเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  พ.ศ. 
๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 
 
 
 
 
 

-การติดตามเร่งรัด
หนี้สินไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมาย  -การ
ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย   

-เจ้าหน้าที่ได้มีการ
รายงานผลการ
ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
ให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเพ่ือมีค าสั่งใน
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
- ผู้บังคับบัญชาได้
ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติติดตามเร่งรัด
หนี้สิน โดยให้ติดตาม
เร่งรัดในวิธีอ่ืนนอกจาก
การฟ้องร้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

-การติดตาม
เร่งรัดหนี้สินไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

-ขอความร่วมมือ
จากผู้น าชุมชนของ
แต่ละหมู่บ้านแจ้ง/
ชี้แจงกลุ่มอาชีพให้
เข้าใจระเบียบของ
ทางราชการ  และ
ข้อเสียของการผิด
นัดไม่ช าระหนี้  
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางที่วาง
ไว้ 
 
 
 
 
 

 

งานกฎหมาย
และคดี 

ส านักปลัดงาน 



-๗- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕.งานบริหารงานบุคคล 
 -เพ่ือให้มีบุคลากรบรรจุเต็ม 
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 

 
 
 
 
 
 

-ไม่สามารถบรรจุ
แต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลได้เต็ม
ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
 
 

-มีการ
ประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งว่างเป็น
ระยะๆ 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่สามารถ
บรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วน
ต าบลได้เต็ม
ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-ประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งว่างไปยัง
หน่วยงานอื่นและมี
การประชาสัมพันธ์
โดยใช้การสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต
และระบบการ
สื่อสารอื่น 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินงานตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 

 

งานบุคคล 
ส านักปลัด 



-๘- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๖. งานพัฒนาชุมชน   
-เพ่ือให้การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 

-ไม่มีการแจ้งการ
เสียชีวิตของผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพต่อนาย
ทะเบียน 
(บางหมู่บ้าน) 
 -ไม่มีการแจ้งการ
ย้ายภูมิล าเนาของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มีการแจ้ง
การเสียชีวิตของ
ผู้ได้รับเบี้ยยัง
ชีพต่อนาย
ทะเบียน 
(บางหมู่บ้าน) 
 -ไม่มีการแจ้ง
การย้าย
ภูมิล าเนาของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-ติดตามข้อมูลการ
เสียชีวิต/ย้าย
ภูมิล าเนาของผู้รับ
เบี้ยยังชีพจาก
ฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
-จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศผู้รับเบี้ย
ยังชีพของ อปท. ให้
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนา
ชุมชน 

ส านักปลัด 



-๙- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

-ส่งหนังสือขอความ
ร่วมมือ สมาชิก 
อบต. และ
ผู้ใหญ่บ้านแจ้งการ
เสียชีวิตของ
ผู้สูงอายุ/ 
ผู้พิการ ภายใน ๑๕ 
วัน ให้เจ้าหน้าที่ 
อบต.ทราบ 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 
 
 
 

 

 



-๑๐- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๗. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นท่ี อบต.
ล าภู  เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

-งานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไม่
สามารถท าได้
ทันท่วงที เนื่องจาก
บุคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์มีไม่
เพียงพอ 
-กฎหมาย ระเบียบ 
ต่าง ๆ ไม่ชัดเจน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้าน
สวัสดิการ อปพร. 
ค่าตอบแทน 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
- การออกค าสั่งใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประจ าอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ 
แต่งตั้งศูนย์
อ านวยการเฉพาะ
กิจสาธารณภัยต่าง 
ๆ เช่น อุทกภัย  

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
-การตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบต่าง 
ๆ มีผลต่อการจัดการ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ซ่ึง
แต่ละหน่วยงานตีความ
ไม่ชัดเจน 
 
 
 

-งานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยไม่
สามารถท าได้
ทันท่วงที 
เนื่องจาก
บุคลากร 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์มีไม่
เพียงพอ 
-กฎหมาย 
ระเบียบ 
ต่าง ๆ ไม่
ชัดเจนเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
ด้านสวัสดิการ 
อปพร. 
ค่าตอบแทน 
 
  

-จัดส่งเจ้าหน้าที ่ที่
รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการ
ช่วยเหลือ 
-จัดซื้อ/จัดหา 
บุคลากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้
ครบถ้วนและ
เพียงพอ 
จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)เพ่ือให้
ความรู้แก่
ประชาชนในการ 

 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
ส านักปลัด 



-๑๑- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ป้องกันบรรเทา 
และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นได้ 
-ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ ให้มี
ความชัดเจนรวมทั้ง 
หลักเกณฑ์ความ
ช่วยเหลือต้องอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของ 
อปท. 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 

 

 



-๑๒- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๘. งานธุรการ   
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

-ไม่มีการแจ้งการ
เสียชีวิตของผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพต่อนาย
ทะเบียน 
(บางหมู่บ้าน) 
 -ไม่มีการแจ้งการ
ย้ายภูมิล าเนาของ
ผู้รับเบี้ยยังชีพ 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขั้นตอนการสั่ง
การของ
ผู้บริหารล่าช้า 
กรณีหนังสือมี
ชั้นความเร็ว จึง
ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติไม่
สามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้
ทันตามท่ี
ก าหนด 
-ในกรณี
เร่งด่วน/ฉุกเฉิน 
เช่น  เมื่อ
หน่วยงานอื่นๆ 
ส่งหนังสือเพ่ือ
ขอความ
อนุเคราะห์ 
 

-จนท. ธุรการ
จัดล าดับหนังสือ
ตามความเร่งด่วน 
 -จนท.ผู้รับผิดชอบ
แจ้งเตือนผู้บริหาร
กรณีมีหนังสือ
เร่งด่วนที่ยังไม่ได้
พิจารณาสั่งการ 
-จนท.แจ้ง
ผู้ปฏิบัติงานก่อน
เพ่ือที่จะได้
ปฏิบัติงานให้ทัน
ตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 
ก่อนที่ผู้บริหารจะ
พิจารณาสั่งการ 
 
 

 

งานธุรการ 
ส านักปลัด 



-๑๓- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก อบต.ล าภู   
เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติไม่
สามารถ
ด าเนินการได้
เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชา
ยังไม่พิจารณา
สั่งการ 
 -เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ส่งหนังสือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือ
แจ้งล่าช้าท าให้
เกิดการเสียหาย
ต่อทางราชการ 
เหตุเนื่องจากไม่
มีการ
ประสานงานกัน
ระหว่าง  

-เจ้าหน้าที่ธุรการ
ต้องมีการ
ประสานงานเพ่ือมิ
ให้มีการบกพร่อง
ต่อหน้าที่ 
 ภายหลังจากท่ี
ผู้บริหารได้
พิจารณาสั่งการ
แล้ว 
เพราะถ้าไม่
ด าเนินการดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทาง
ราชการ 
-เจ้าหน้าที่ธุรการ
ต้องมีการ
ประสานงานเพ่ือมิ
ให้มีการบกพร่อง
ต่อหน้าที่ 

 



-๑๔- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งธุรการ
ด้วยกันเอง 
 

ภายหลังจากท่ี
ผู้บริหารได้
พิจารณาสั่งการ
แล้ว 
เพราะถ้าไม่
ด าเนินการดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทาง
ราชการ 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 

 



-๑๕- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๙. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
-เพ่ือให้สถาบันเป็นสิ่งสูงสุดที่ประชาชนทั้งชาติ
ต้องเคารพและปกป้องจะให้ใครดูหมิ่นไม่ได้ 
 
 

-ประชาชนในพื้นท่ี
ยังไม่มีความเข้าใจ
ว่ามีวิธีการอย่าง
ใดบ้างท่ีจะปกป้อง
สถาบันสาเหตุมา
จากการไม่ได้
ติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง 
-การประชาสัมพันธ์
ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร 
 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาชนใน
พ้ืนที่ยังไม่มี
ความเข้าใจว่ามี
วิธีการอย่าง
ใดบ้างท่ีจะ
ปกป้องสถาบัน
สาเหตุมาจาก
การไม่ได้ติดตาม
ข่าวสาร
บ้านเมือง 
-การ
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร 
 

-ให้พนักงานส่วน
ต าบลพนักงานจ้าง 
สมาชิก อบต.ช่วย
ประชาสัมพันธ์ 
และท าความเข้าใจ
กับประชาชนใน
พ้ืนทีใ่นการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
-จัดท าโครงการ/
กิจกรรมที่ให้
ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
 

 

งานธุรการ 
ส านักปลัด 



-๑๖- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๗- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๐. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
-เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการด ารงชีวิตให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

-การไม่ท ากิจกรรม
โครงการอย่าง
จริงจัง สาเหตุมา
จากการขาดความ
เข้าใจ ขาดความ
ต่อเนื่อง ขาด
เงินทุนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การไม่ท า
กิจกรรม
โครงการอย่าง
จริงจัง สาเหตุ
มาจากการขาด
ความเข้าใจ 
ขาดความ
ต่อเนื่อง ขาด
เงินทุนในการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
 
 

-ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นทั้งใน
ด้านเงินทุน และ
วัสดุอุปกรณ์ 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด 



-๑๘- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๑. กิจกรรมโครงการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคภัยติดต่อ 
-เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจาก
โรคภัยติดต่อ 

 

-การประชาสัมพันธ์
ที่ได้ด าเนินการอยู่
ยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม 
-ขาดความร่วมมือ
จาก 
ประขาชนในพ้ืนที่
เพราะไม่มีเวลา
เนื่องจากจะต้อง
เดินทางไปประกอบ
อาชีพนอกพ้ืนที่ 
 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การ
ประชาสัมพันธ์
ที่ได้ด าเนินการ
อยู่ยังไม่
ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และเข้าถึง
ประชาชนทุก
กลุ่ม 
-ขาดความ
ร่วมมือจาก 
ประขาชนใน
พ้ืนที่เพราะไม่มี
เวลาเนื่องจาก
จะต้องเดินทาง
ไปประกอบ
อาชีพนอกพ้ืนที่ 
 
 

-ให้พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต.
ช่วยประชาสัมพันธ์ 
และท าความเข้าใจ
กับประชาชนใน
พ้ืนทีเ่กี่ยวกับ
โรคติดต่อ 
-สอบถามความ
พร้อมของ
ประชาชนในพื้น
ทีว่่าช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมโครงการ
เป็นช่วงใด 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมให้ด าเนิน
กิจกรรมตามที่วาง
แนวทางไว้ 

ส านักปลัด 



-๑๙- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
-เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด รวมทั้งลดปัญหาสังคม เช่น 
อาชญากรรม,การท าร้ายร่างกาย,การลักเล็ก
ขโมยน้อย 

 

-การขาดความเอา
ใจใส่ของครอบครัว 
อันเนื่องมาจาก
ผู้ปกครองไม่มีเวลา
เอาใจใส่ต้องท างาน
หาเลี้ยงชีพ 
-ผู้ที่อยู่ในกลุ่มติด
ยาเสพติดไม่ยอมรับ
การบ าบัดรักษา 
-ผู้ปกครองไม่ให้
ความร่วมมือ 
 

-มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
และมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
รวบรวมและ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

-การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การขาดความ
เอาใจใส่ของ
ครอบครัว อัน
เนื่องมาจาก
ผู้ปกครองไม่มี
เวลาเอาใจใส่
ต้องท างานหา
เลี้ยงชีพ 
-ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
ติดยาเสพติดไม่
ยอมรับการ
บ าบัดรักษา 
-ผู้ปกครองไม่ให้
ความร่วมมือ 
 

-ขอความร่วมมือ
จากผู้น าท้องถิ่นใน
การสังเกต
พฤติกรรมของ
เยาวชนในพื้นท่ี
หากมีพฤติกรรมสุ่ม
เสี่ยงให้รีบแจ้ง
ครอบครัวหรือ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
-จัดกิจกรรม/
โครงการที่แสดงถึง
โทษพิษภัยของยา
เสพติด 
-จัดกิจกรรม/
โครงการเกี่ยวกับ
กีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 
 

 



-๒๐- 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
  หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -จัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของยาเสพติด 
-ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มี
การ 
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางท่ีวางไว้ 

 

 

 
 

ลายมือชื่อ.......................  ................................. 
                             (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 

 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
      วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 


