
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน  2557 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

- กิจกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 

มีความมุง่มั่นที่จะให้การบริหารแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ความซื่อสัตย์และจรยิธรรม ฝาุยบริหารก าหนด

เปูาหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สรา้ง

ความกดดันใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้

บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

โครงสรา้งองค์กร มกีารจัดโครงสร้างและสาย

งานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสม กับ

ขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับ

ตรวจ 

การมอบอ านาจและหน้าที่ ความรับผดิชอบ     

มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไป

อย่างถูกต้องและมีการแจ้งให้พนักงานทุกคน

ทราบ 

นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร มีการก าหนด

มาตรฐานในการว่าจา้งบุคคลที่เหมาะสม 

กลไกลการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

 

ตามนโยบายของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด นครศรธีรรมราชที่แถลงตอ่สภาฯเมื่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2557   ในด้านการ

บริหารงาน ยึดหลักธรรมมาภบิาล โปร่งใส

ตรวจสอบได้ เน้นการมีสว่นร่วม คุ้มค่าและ

ความรับผดิชอบซึ่งในการจัดกิจกรรมปกปูอง

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ สร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ นั้นเป็นกิจกรรมใน

ภารกิจของส านักปลัดฯ  การด าเนินงานและ

การเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ ด าเนินการใน 

“งานรัฐพิธี ราชพิธี รับเสด็จ วันส าคัญของ

ทางราชการ การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบาย 

หนังสือสั่งการของรัฐบาล”  ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จะ

ด าเนนิการโดยได้รับมอบหมายภารกิจจาก

จังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งจังหวัด

มอบหมายภารกิจให้ด าเนินงาน 

1.1 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ 

     - งานเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 
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แบบ ปอ.2 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

 - งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 

1.2 กิจกรรมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

- จัดตัง้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ

ปฏิรูป องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรธีรรมราช 

             - สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ

ปฏิรูป 

              - สนับสนุนการจัดงานมหกรรม

สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคนื

ความสุขให้คนในชาติ (ภาคใต้) 

การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และมติ

คณะรัฐมนตรีการมอบหมายงานให้บุคลากรใน

สังกัด ปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องตา่งๆพิจารณา

จากความเหมาะสมค านงึถึงลักษณะสายงาน 

ทักษะ ความรูแ้ละประสบการณ ์มี สายงาน

การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีการออกค าสั่ง

มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไป

ตามกรอบ โครงสรา้งแผนอัตราก าลังที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก าหนด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
-กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา       

ยาเสพติด 

ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็น

ปัญหาระดับประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อ

ความมั่นคงของชาติซึ่งมีผลกระทบต่อ

สังคมโดยรวม ก่อให้เกิดปัญหาอาชญา-

กรรม สรา้งความไม่สงบในสังคมและ

กระทบต่อสถาบันต่างๆ และปัญหายาเสพ

ติดมแีนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึน้

สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของ

ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

ตลอดถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การ

ลงทุน ประชาชนมคีวามรูส้ึกไม่ปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สินและไม่มคีวามมั่นคงใน

การด ารงชีวติอย่างปกติสุข ดังนัน้เพื่อ

ปูองกันและลดการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในพืน้ที่จึงได้จัดโครงการหรอืกิจกรรม

การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น 

ทั้งนี ้เพื่อสนับสนุนและด าเนนิการให้เป็นไป

ตามนโยบายของรัฐ 

 
 
 
 
 

ควรจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอเป็นประจ า 

ทุกปี 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการ
แบ่งโครงสร้างราชการออกเป็น 3 ฝุาย  1 งาน 
ประกอบด้วย ฝุายกิจการสภา, ฝุายการประชุม,   
ฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและงาน
ธุรการ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองที่พบความเสี่ยง
ในภารกิจของฝุายการประชุม คือ กิจกรรมส่งญัตติ
เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ของส่วนราชการ
ที่ค่อนข้างล่าช้า เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในด้านการปฏิบัติงานซึ่งบางครั้ง
เป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนและข้ันตอนในการ
เสนอญัตติให้ผู้บริหารลงนามต้องผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและ
ในขณะเดียวกันก็ยังมีภารกิจงานประจ าที่ต้องปฏิบัติ
ด้วย จึงท าให้บางส่วนราชการส่งญัตติค่อนข้างล่าช้า 
แต่อย่างไรก็ตามการส่งญัตติเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบ
วาระการประชุมของแต่ละส่วนราชการสามารถ
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการบริหาร 

 

 
     การวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุม
ภายในพบความเสี่ยงในภารกิจของฝุายการ
ประชุม คือ กิจกรรมการส่งญัตติเข้าระเบียบ
วาระการประชุมของบางส่วนราชการที่
ค่อนข้างล่าช้ามีการควบคุมที่เพียงพอ
สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งจาก
กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

1. แจ้งประธานสภาฯ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาการส่งญัตติล่าช้า เพื่อให้ก าหนดวัน
ประชุมสภาฯ ที่ไม่กระชั้นชิดจนเกินไป 

2. ญัตติและเอกสารการประชุมสภาฯ 
ที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ในแต่ละครั้งควร
แจ้งให้แต่ละส่วนราชการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนส่งมายังกองกิจการสภาฯ 

3. จัดท าเป็นหนังสือเวียนหรือแจ้ง
ประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ หรือบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การส่งญัตติเข้าท่ีประชุมสภาฯ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันประชุม
สภาฯ และแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี
ญัตติที่จะน าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ให้ส่งญัตติดังกล่าวมายังกองกิจการสภาฯ 
ล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอประธานสภาฯ แจ้งวัน
นัดประชุมสภาฯ เพื่อเจ้าหน้าที่ฝุายการ
ประชุมจะได้รวบรวมน าเสนอต่อ
ประธานสภาฯ ได้ อย่างรวดเร็วซึ่งจะไม่
กระชั้นชิดกับวันส่งหนังสือนัดประชุมให้กับ
สมาชิกสภาฯ จนเกินไป 

4. ให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามการส่งญัตติ
อยู่สม่ าเสมอโดยเฉพาะบางส่วนราชการที่มี
ความเสี่ยงในการส่งญัตติล่าช้า 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองแผนและงบประมาณ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ 
๑.๑  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
- กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (ฝุายนโยบาย
และแผน) จะเกิดขึ้นได้จะต้องประสานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงาน  
องค์การต่าง ๆ  
เพ่ือน าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) จะต้องจัดท าให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.254๓ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง         
 
 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
แต่ก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่เสมอ 
   - ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคน
เข้าใจ ขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณท่ี
ข้าราชการพึงปฏิบัติ เพื่อให้การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามท่ีรับ
มอบหมาย 
   - โดยประสานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงาน องค์กร
ต่าง ๆ ให้เข้าใจกรอบการจัดท าแผนพัฒนา 
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ภารกิจของ อบจ. 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการจัดล าดับโครงการ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี แต่มีความเสี่ยงอยู่
บ้าง เนื่องจากโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปีจ านวนมากไม่เพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด 
   - ในระหว่างการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ผู้บริหารไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี แต่
ได้น าโครงการอื่นมาบรรจุในข้อบัญญัติฯ ซึ่งท า
ให้การจัดท า 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนา อบจ.นศ. และให้แลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

แผนพัฒนาฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ

เปูาหมายที่วางไว้ 

   - โครงการที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติฯ 

บางโครงการไม่มรีายละเอียดโครงการ

ชัดเจน ครบถ้วน ท าให้ภายหลังประกาศใช้
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ข้อบัญญัติฯ ตอ้งมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อบัญญัติฯ บ่อยครั้ง ท าให้ไม่นา่เชื่อถือ 

 

๑.๒  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- กองแผนและงบประมาณได้ปฏิบัติงานภายใต้ 

ระเบียบ กฎหมาย จงึท าให้การท างานเป็นไปด้วย

ความถูกต้อง ชัดเจน และเสร็จภายในระยะเวลา

ที่ก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ มกีฎหมาย

รองรับ ตรวจสอบได้ เชน่ 

พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ.๒๕๔๒ 

พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) ๒๕๕๓ เป็น

ต้น 

     ๑.๓  ความรู้ ทักษะและความสามารถ

ของบุคลากร 

            - บุคลากรฝาุยนโยบายและแผน และ

ฝาุยงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ มี

ความแม่นย า รอบคอบ ถี่ถ้วน ในการท างาน

เกี่ยวกับตัวเลขและขอ้มูลจ านวนมากอยู่ในระดับ

ปานกลาง 

 

   - เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบอ านาจ

หนา้ที่ของ อบจ.ที่สามารถท าได้  และเป็นไป

ตามขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานจงึเกิด

ความชัดเจน ถูกต้อง  และรวดเร็ว ไม่

ก่อใหเ้กิดความกดดันกับเจ้าหนา้ที่

ผูป้ฏิบัติงาน 

   - เจ้าหนา้ที่ทุกคนมีความตระหนัก 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีสภาพการ

ท างานที่คล่องตัวและลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

   - ในปัจจุบันบุคลากรได้รับการอบรมรมใน

งานที่ปฏิบัติไม่ตอ่เนื่อง ขาดการส่งเสริมให้

ความรูท้ี่ตรงสายงานที่ปฏิบัติ เพื่อพัฒนา

งานในหน้าที่ให้ทันสมัย ครอบคลุม ชัดเจน 

และรวดเร็ว หากได้รับการอบรมเพิ่มเตมิ ก็

จะท าให้งานเกิดประสทิธิภาพเพิ่มพูนแก่

องค์กร โดยวิธีสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

- ปัจจุบันบุคลากรของกองแผนฯ โดยเฉพาะ

ฝาุยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และฝุาย

สาธารณสุขมีความช านาญในการปฏิบัติงาน

ระดับหนึ่ง 

   - ภารกิจตา่ง ๆ ภายในกองฯ มีการแบ่ง

งานอย่างชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการตดิตาม

การด าเนินงานกับเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบได้

อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ท าให้งานเกิด



     ๑.๔ โครงสร้างองค์กร 

            - กองแผนและงบประมาณ มกีารแบ่ง

งานตามภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการแยกเป็น ๕ 

ฝาุย ๑ งาน คอื 

 ฝุายนโยบายและแผน   ฝุายติดตามและ

ประเมินผล 

 ฝุายงบประมาณ          งานธุรการ 

 ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 ฝุายสาธารณสุข  

            แต่ค าสั่งแบ่งงานยงัไม่เปน็ปจัจุบนั  ซึ่ง

ต้องมีการจัดท าค าสั่งฯดังกล่าวใหม่ 

     ๑.๕  กลไกการติดตามการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน 

- ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี อบจ.นศ. (ฝาุย

นโยบายและแผน) ได้ใชว้ิธีการประเมนิผลเอง

โดยหน่วยงาน (Self Assesment Report=SAR) 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการตดิตามความคบืหนา้ใน

การปฏิบัติงาน และใชแ้บบสอบทาน เพื่อสอบ

ทานการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

                - กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ฝาุยงบประมาณ) 

มีฝุายติดตามและประเมินผลของกองฯ 

ตรวจสอบความถูกต้องในการท างานตาม

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

   - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การตดิตามและประเมินผลแผนงาน/

โครงการ 

 หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมี   ส่วน

ร่วมในการออกเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอ

โครงการที่มรีายละเอียดชัดเจน และค านงึถึง

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร      
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสรมิสร้างและ

ปูองกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯ โครงการ

อบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบือ้งตน้ 

และโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน

สาธารณสุข (ฝาุยสาธารณสุข) ประเมินผลโดย

- กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี       

อบจ.นศ.  ได้ใชว้ิธีการประเมนิผลเองโดย

หนว่ยงาน (Self Assesment Report = SAR) 

เป็นเครื่องมอืติดตามความคบืหนา้ในการ

ปฏิบัติงาน และใชแ้บบสอบทานเพื่อสอบ



การส ารวจภาคสนามของฝาุยติดตามและ

ประเมินผล จากการสัมภาษณ์และใช้

แบบสอบถาม น าผลการประเมินที่ได้มาใช้

ปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งตอ่ไป 

 

ทานการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

     - กิจกรรมการจัดท าประชาคม            

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการตดิตาม

ประเมินผลการตดิตามอย่างตอ่เนื่อง       

และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

     - กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อ

เสริมสรา้งและปูองกันภัยสุขภาพภาค

ประชาชนฯ โครงการอบรมสมรรถนะ         

ผูป้ฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และโครงการ

อบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข  

ประเมินผลโดยการส ารวจภาคสนามของ   

ฝาุยติดตามและประเมินผล โดยการ

สัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม 

    - รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนงาน/โครงการ สรุปผลการด าเนินงาน

ตามตัวชีว้ัดการพัฒนาโดยแสดงคะแนนรวม

ของแต่ละส่วนราชการ เพื่อกระตุน้จูงใจให้

ค านงึถึงกรอบตัวชีว้ัดที่ก าหนด 

      - งานบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ  

ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ     

เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจ้า่ย

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองคลัง 
ฝ่ายการเงิน 
กิจกรรมด้านการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
ฝุายการเงินมีภารกิจงานประจ า คืองานด้านการรับ
เงินและงานเบิกจ่ายเงิน ฝุายการเงินได้วิเคราะห์
จากสภาพแวดล้อมภายในตามภารกิจงานประจ า

 
ผลการประเมินฝ่ายการเงิน 
   ฝุายการเงินได้วิเคราะห์  จากสภาพแวดล้อม
ภายใน 
ตามภารกิจงานประจ าปรากฏว่า  กิจกรรมด้าน
การรับเงินการเบิกจ่ายเงินได้ด าเนินการเป็นไป



ปรากฏว่า กิจกรรมด้านการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  
ได้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ  หนังสือสั่งการ
โดยด าเนินการ 

- ประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ทักษะ และความช านาญเป็นประจ า 

- ปลูกฝังจริยธรรมในการท างานให้กับ
เจ้าหน้าที่  โดยให้น ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ 

- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
การเงิน-จ่ายเงินชัดเจน 

- คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 

- มีการตรวจนับตัวเงินจริง 
- รายงานทางการเงินภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับเงิน

และบันทึกบัญชีชัดเจน 
- มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการรับเงินการเก็บ

รักษาเงินเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก าหนด 
- มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไป

ตามระเบียบที่ก าหนด 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการรับ

เงิน 
- มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับ

เงินทุกครั้ง 
- จัดท ารายงานการเงินทุกสิ้นวันและสอบทาน

โดยผู้มีอ านาจ 
 

ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ  โดยด าเนินการ 
- ประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติงานให้เกิด

ทักษะ และความช านาญเป็นประจ า 
- ปลูกฝังจริยธรรมในการท างานให้กับ

เจ้าหน้าที่  โดยให้น ามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน

การรับเงิน-จ่ายเงินชัดเจน 
- คณะกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติตาม

ระเบียบโดยเคร่งครัด 
- มีการตรวจนับตัวเงินจริง 
- รายงานทางการเงินภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 
- แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับ

เงินและบันทึกบัญชีชัดเจน 
- มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการรับเงินการเก็บ

รักษาเงินเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ก าหนด 
- มีการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไป

ตามระเบียบที่ก าหนด 
- มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการ

รับเงิน 
- มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการรับ

เงินทุกครั้ง 
- จัดท ารายงานการเงินทุกสิ้นวันและสอบ

ทานโดยมีผู้มีอ านาจ 
- มีตู้นิรภัยหรือสถานที่ส าหรับเก็บรักษาเงิน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- มีตู้นิรภัยหรือสถานที่ส าหรับเก็บรักษาเงิน 
- มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน

การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
 
ฝ่ายการบัญชี 
กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา 

- มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ 
 
 
ผลการประเมินฝ่ายการบัญชี 
   ฝุายการบัญชี  ได้วิเคราะห์และประเมินผล



“กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา” จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในฝุายการบัญชี  
พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการควบคุม
เงินประกันสัญญา  คือผู้รับจ้างไม่มาติดต่อ ขอรับ
เงินประกันสัญญาคืน  เนื่องจากสาเหตุ 
  - ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญาสูญหาย 
   - ไม่ทราบวันครบก าหนดรับคืน 
   - เลิกกิจการ 
   - ย้ายที่อยู่ไม่สามารถติดต่อได้ 
และจากสภาพแวดล้อมภายในมีผลต่อการควบคุม
เงินประกันสัญญาเนื่องจาก 
   - เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ท าให้ไม่สามารถทราบวันครบ
ก าหนดตามสัญญาและสิ้นสุดการรับผิดชอบความ
ช ารุดบกพร่อง 
   - ไม่ได้แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบถึงวันครบ
ก าหนดพ้นข้อผูกพันตามสัญญา 
   - ไม่ทราบรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับผู้รับจ้าง
เนื่องจากกองคลังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเองท าให้การ
ติดตามเงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่ายคืนให้
ผู้รับจ้างล่าช้ากว่าก าหนด 
 
ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
  - การตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
   - การน าเสนอฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - สภาพแวดล้อมของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
 
 

การควบคุมภายในจากสภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในตามภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่ง
งาน  จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผนการปรับปรุง  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
  - มีการจัดท ารายละเอียดเงินประกันสัญญา
และตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา
เป็นประจ าทุกเดือน  ภายในวันที่  5  ของเดือน
ถัดไป  แต่มิได้แจ้งให้กองพัสดุและทรัพย์สิน
ทราบทุกเดือน 
   - การติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ติดต่อโดยตรง
ทางโทรศัพท์แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   ผลการประเมินปรากฏว่า  มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุม  จึงควรบริหารความเสี่ยงหรือ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน ฝ่าย ตรวจสอบฎีกาและ
ใบส าคัญ 
   จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของฝุาย
ตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ  โดยทั่วไป  เช่น  
บุคลากร  สถานที่ปฏิบัติงานบรรยากาศในการ
ท างาน ฯลฯ ซึ่งวิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากประสิทธิภาพของบุคลากร  
และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่  ไม่มีผลกระทบ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 
 
 
 
 
 

ต่อการควบคุมภายในที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ตรวจฎีกาท่ีมีความผิดพลาดในรายละเอียด  
เช่น ด้าน/แผนงาน/หมวด/ประเภทการหักภาษี  
ณ  ที่จ่ายจ านวนเงิน  และภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งมี
ผลท าให้การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
   เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตาม



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝุายให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เพ่ือให้ทุกคนในฝุายได้
มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่มีระบบขั้นตอนที่
ชัดเจน  และผู้ปฏิบัติมีทัศนคติที่ดีมีความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้มีความถูกต้องโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  มีเอกสารให้ตรวจสอบได้มีความ
รับผิดชอบต่องาน  เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองและของฝุาย  มีความคิดในการพัฒนาตนเอง
ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์  กล่าวคือ ส านัก/กอง ที่จัดท าฎีกา
ขาดความละเอียด รอบคอบ ชัดเจน เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังกล่าว
ข้างต้น  ซึ่งฝุายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญมี
ระบบการควบคุมเพียงพอแต่ยังคงมีข้อผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ    
ให้ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
ฉะนั้นจะต้องรวบรวมระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
และข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของ สตง. แจกจ่าย
หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ
ต่อไป 
 
ผลการประเมินฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
   ฝุายเร่งรัดพัฒนารายได้  ได้วิเคราะห์และ
ประเมินผลควบคุมภายในจากการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไปจากการออกพ้ืนที่ไปจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของบุคคลากรในฝุายแล้ว  จากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกสามารถควบคุมได้เพียงพอ
ระดับหนึ่ง  แต่อาจมีจุดอ่อนและความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกซ่ึงไม่สามารถควบคุมได้
จึงมีความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการก าหนดให้มี
การควบคุมต่อไปดังนี้ 
  - จัดท าทะเบียนคุมรายชื่อให้เป็นปัจจุบันโดย
การน าข้อมูลรายชื่อของผู้ประกอบการรายใหม่ 
ที่เจ้าหน้าที่ลงส ารวจพื้นที่ภาคสนามแล้วมา
ตรวจสอบกับข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่จาก
เว็บไซด์ส านักงานปกครองจังหวัด  เพ่ือให้
ทะเบียนคุมรายชื่อที่มีอยู่เป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 
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 - การลงส ารวจข้อมูลภาคสนามผู้อ านวยการ
กองคลังและหัวหน้าฝุายได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   - ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออก
ภาคสนามจัดท าเอกสารขอเบิกใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือใช้ในการรับเงินและให้รับผิดชอบ



 
 
 
 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
กิจกรรมงานด้านบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการต่าง 
ๆ 
   ฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการได้มีการ
ก าหนดภารกิจงานประจ าทั้งสิ้น  41  ข้อ  มีการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามค าสั่งแบ่งงาน
ชัดเจน  มีปฏิทินในการท างานแต่ละหัวข้อว่า
สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน  มี
ข้าราชการจ านวน  6 คน บุคลากรทุกคนมี
ประสิทธิภาพ  เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่  รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีการศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย  กฎกระทรวง  หนังสือสั่งการ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของงาน  ประชุมเพ่ือซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานให้เกิดทักษะและความช านาญงานเป็น
ประจ า  มีการสร้างจิตส านึก  ปลูกฝังจริยธรรมและ
คุณธรรมให้กับบุคลากรโดยเน้นเรื่องการบริการต้อง
ฉับไว  รวดเร็ว  ซื่อสัตย์สุจริต  ถูกต้อง  และ
ยุติธรรม 
 

ใบเสร็จรับเงินที่เบิกไปจนกว่าจะใช้หมดแล้วให้
น าส่งคืนผู้รับผิดชอบฝุายการเงินโดยให้มี
หลักฐานการส่งมอบไปด้วย 
 
ผลการประเมิน ฝ่าย บ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการ 
   ฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการได้
วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมตามภารกิจงาน
ประจ าปรากฏว่ากิจกรรมงานด้านบ าเหน็จ
บ านาญและสวัสดิการต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วทันเวลา มี
ความเหมาะสมเกิดความพึงพอใจแก่ข้าราชการ
และประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ทั้งนี้
เนื่องจากฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการได้
ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของงานที่
ชัดเจนมีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม คือ มี
ค าสั่งมอบหมายงานเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  กฎกระทรวง 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด มีการสร้างจิตส านึก 
ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้กับบุคลากร
โดยเน้นเรื่องการบริการต้องฉับไวรวดเร็ว 
ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม มีนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่าผลส าเร็จของ
งานถูกต้อง กิจกรรมของการควบคุมนี้จะท าให้
บุคลากรของฝุายมองเห็นความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ท าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง และได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ท าให้งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และจากการที ่
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ฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการมีการก าหนด
วิธีติดตามและประเมินผลไว้อย่างครอบคลุม
และชัดเจน ท าให้สามารถติดตามแลประเมินผล
ไว้อย่างครอบคลุมและชัดเจนท าให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลได้อย่างทันท่วงทีจาก
การประเมินจึงไม่พบความเสี่ยง 



 
กองช่าง 
1.1  กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลรักษา
เครื่องจักรกล 
          ไดว้ิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากฝุายเครื่องจักรกลมีการสั่งซื้อ
เครื่องจักรกลมาเป็นจ านวนมากเพ่ือให้ควบคุมดูแล
เครื่องจักรกลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการโดยได้รวบรวมประวัติ
และติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
เครื่องจักรกลอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากบุคลากร 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีไม่พอต่อจ านวน
เครื่องจักรกล และการดูแลไม่ท่ัวถึงเนื่องจาก
ในขณะเครื่องจักรกลปฏิบัติหน้าที่ซึ่งบริเวณงานอยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลการเดินทางต้องใช้ระยะเวลาและมี
ความล าบากในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ 
   1.2  กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลางใน
การก่อสร้าง 
          ไดว้ิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจากฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ได้รับนโยบาย
ในเรื่องการก าหนดราคากลาง เพ่ือให้การบริหาร
จัดการในการก าหนดราคากลางขององค์กรเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากราคากลางมีผลต่อการน าไป
จัดท าโครงการเร่งด่วนต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่การท างานใน
สภาพความเป็นจริงยังไม่มีการบูรณาการเท่าที่ควร 
ยังมีการท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ประสานงาน
กันท าให้ข้อมูลที่น าอ้างอิงบางครั้งไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 
ผลการประเมินพบว่า 
        กองชา่งไดว้ิเคราะห์ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจ า ผลการ
ประเมินพบว่า 
        1.1 กิจกรรมด้านกาควบคุมดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ได้รับการตอบสนอง
นโยบายจากผู้บริหารโดยการเปิดสอบต าแหน่ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลมารองรับการ
ปฏิบัติงานและการรับโอนข้าราชการจาก
หน่วยงานอื่นมาเพ่ือบรรจุแต่งตั้งในฝุาย
เครื่องจักรกล 
 
        1.2 กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลาง
ในการก่อสร้าง กองช่างได้น าเสนอให้มีการจัด
บุคลากรในสังกัด คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับการก าหนด
ราคากลาง เพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่
ได้รับมาตรฐานและมีความทันสมัยจาก
หน่วยงานของส่วนราชการที่ได้รับรองมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ และจัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าราคากลางอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างของกองช่างมีความรู้ความเข้าใจ
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการจัดท าราคากลางของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการ
ควบคุมภายใน 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม รูปแบบการ

 
ผลการประเมินพบว่า 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองพัสดุและ
ทรัพย์สินในภาพรวมมีความเพียงพอและ
เหมาะสมมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี



ท างานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรและ
สายการบังคับบัญชาเหมาะสมกับขนาดและลักษณะ
การด าเนินงาน การมอบอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบและจ านวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งส าหรับทุกต าแหน่งงานอย่างชัดเจน 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 
กองการศึกษา และวัฒนธรรม 

ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดี
การควบคุมภายในโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสม เนื่องจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ
และเป็นไปตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน โดย
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก าหนดให้มี การปรับปรุง
คุณภาพงานอย่างสม่ าเสมอ รวมการปฏิบัติงานที่ต้อง
ทันการณ์ ไม่ล่าช้าท าให้งานเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มี
การออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของข้าราชการและพนักงานจ้าง และได้แบ่งภารกิจ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละฝุาย             
ซึ่งประกอบด้วย 

1. ฝุายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่ว                
งานประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ผลการประเมิน 
     จากการประเมินผล สภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในโดยภาพรวมของการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมแล้ว ได้มีค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อ
ก ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานจ้างแล้ แต่อย่างไรก็ตาม การปฎิบัติ
ตามค าสั่งการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ดังกล่าว ยังปรากฏปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอยู่บ้าง ซึ่งอาจส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานอาจเกิดความล่าช้าและไม่ทัน
การณ์ได้ เห็นว่าต้องก าหนดกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วง และ
ทันการณ ์
ข้อสรุป 
ดังนั้น จากสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
ซึ่งประกอบด้วย 4 ฝุาย กับ 1 หน่วย 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

2. ฝุายนโยบายและแผนการศึกษา มีหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานข้อมูล สารสนเทศ งาน
นโยบายและแผน งานวิเคราะห์ งบประมาน งาน
ติดตาม ประเมินและรายงานงานคณะกรรมการจัด
การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และอยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละฝุาย ยังคง
ปรากฎปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในส่วนของบุคลากรที่ไม่พียงพอในบางฝุาย 
เช่น หน่วยนิเทศยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถเฉพาะด้าน เกี่ยวกับงานนิเทศ
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3. ฝุายส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษา งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพ่ือการศึกษา งานส่งเสริมกิจการพิเศษ และ
งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. ฝุายส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มี
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ตั้งอยู่บน
แนวคิดพ้ืนฐานที่มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
คุณภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ศักยภาพใน 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษา และการติดตามประเมินผล และใน
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดที่ยังมีความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลา
ตามปฏิทิน รวมถึงการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณมีความล่าช้าเสร็จไม่ทันตามเวลา
ที่ก าหนด และในด้านการส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษา งานส่งเสริมสวัสดิการฯ 
เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ที่
ยังไม่มีกระบวนการประเมินผลด้านสุขภาพ
นักเรียนรวมถึงกิจกรรมมายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม สาระวิชาหลักยังต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์  5 กลุ่ม
สาระวิชาหลักยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ดังนั้น 
จึงต้องมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม
เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๑กิจกรรมการงานขุดเจาะบ่อบาดาลและ

พัฒนาบ่อบาดาล      
๑.๒ กิจกรรมขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ า งานระบบ

ชลประทานขนาดเล็ก  

 
ผลการประเมินพบว่า 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน ๓  ฝุาย กับ  ๑  งาน  
ได้แก่  ฝุายสิ่งแวดล้อม  ฝุายสาธารณูปโภคและ



เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องเครื่องจักรกลที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเกิดช ารุดสึกหรอของชิ้นส่วนได้
ง่าย เพราะจากมีอายุในการใช้งานที่ยาวนาน 
ประกอบกับการซ่อมบ ารุงและน้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันหล่อลื่น ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กองช่าง ท าให้
กระบวนการยืดเวลาออกไปอีก ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการท างานลดลง จึงส่งผลให้งานเกิด
ความล่าช้ากว่าก าหนด ในส่วนสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น มี
พ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 
23 อ าเภอ ซึ่งมีพ้ืนที่ 9,942.502 ตาราง
กิโลเมตร จะต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ละพ้ืนที่  
ท าให้งานจัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า เข้าไป
ดูแลช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ประกอบกับประชากรใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสน
คน ท าให้ปริมาณความต้องการใช้น้ ามีเยอะและ
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ภัยแล้งซ้ าซาก 14 
อ าเภอ         
๑.๓ กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อบจ. 
ในส่วนสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จาก บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการถ่าย
โอนมีมากมายหลายด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด การ
ประสานงานและการก าหนดระยะเวลาของ
โครงการ ต้องใช้เวลามาก และมีข้อจ ากัดด้านเวลา
เรียน 

สาธารณภัย ฝุายพัฒนาผังเมือง และงานธุรการ 
ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๔ พบว่า งานในฝุายสิ่งแวดล้อม มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ พบความเสี่ยง
ระดับต่ า ส่วนงานในฝุายสาธารณูปโภคและสา
ธารณภัยพบความเสี่ยงในระดับต่ าถึงระดับปาน
กลาง และในฝุายผังเมืองกับงานธุรการ มีระบบ
การควบคุมท่ีเพียงพอไม่จ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุง 

     พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในในภารกิจ 5 
กิจกรรม คือ 

๑. กิจกรรมการขุดเจาะบ่อบาดาลและ
พัฒนาบ่อบาดาล 

๒. กิจกรรมขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ า งาน
ระบบชลประทานขนาดเล็ก 

๓. กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อบจ. 

๔. กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) 

๕. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/
โครงการ อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้
ถวายพ่อ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

๑.๔ กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 (พร้อม ณ นครอุทิศ ) 

 ในส่วนสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากจ านวนเจ้าหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ร.๙ (พร้อม ณ นคร อุทิศ)ดูแลอ านวยความ

กิจกรรมการขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อ
บาดาล 
     มีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพออย่างไรก็
ตามความเสี่ยงในระดับกลางก็ยังมีการบริหาร
ความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ



สะดวกแก่ผู้ใช้บริการไม่ทั่วถึง ส าหรับความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบมีมาก ไม่สมดุลกับเจ้าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบ 
1.5กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/โครงการ 
อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรเนื่องจากพ้ืนที่ที่จะใช้ในการด าเนินการ
จัดท าโครงการนั้น เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าท่วมขัง
ได้ง่ายเมื่อเกิดมรสุมหรือฝนตกหนักติดต่อกัน 

ควบคุมภายในต่อไป 
- เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอมี

ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- มีการจัดท าแผนขุดเจาะบ่อบาดาลและ

พัฒนาบ่อบาดาล 
- มีการจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการ

ระบบประปา ของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละพ้ืนที่ 
- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีความ

สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ 
- จัดท าแผนการตรวจเช็คสภาพของ

เครื่องจักรกล เพ่ือได้มีการซ่อมส่วนที่ช ารุดสึก
หรอ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
- มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาลและ
พัฒนาบ่อบาดาล 
กิจกรรมการขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ าระบบ

ชลประทานขนาดเล็ก 
มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็

ตามความเสี่ยงในระดับต่ าถึงระดับปานกลางก็
ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยง หรือก าหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 
1. เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอมี

ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2. จัดท าแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ รณรงค์หรือ
จัดฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือร่วม
รณรงค์การปลูกปุา 
3.  พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง จัดท า

โครงการแก้มลิง โดยใช้เครื่องจักรกลของ
หน่วยงาน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล

บ ารุงรักษาบ่อบาดาลและระบบงานประปา 
5. ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นให้มี

ความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
6. จัดท าแผนการตรวจเช็คสภาพของ



เครื่องจักรกล เพ่ือได้มีการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
สึกหรออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อบจ. 

มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็

ตามความเสี่ยงในระดับต่ า ก็ยังต้องมีการ

บริหารความเสี่ยง หรอืก าหนดแผนการ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 

ในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน

รักษ์สิ่งแวดล้อมของฝุายสิ่งแวดล้อม กอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีความเสี่ยง เกี่ยวกับการขาดผูม้ีความรูแ้ละ

ผูเ้ชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรประจ า

โครงการ จ าเป็นต้องจา้งวิทยากรจาก

หนว่ยงานภายนอก ทั้งจากภาคราชการและ

เอกชนและส่งบุคลากรได้เข้าฝกึอบรม

หลักสูตรการเป็นวิทยากรมากขึน้ในส่วนของ

เยาวชนกลุ่มเปูาหมายบางครัง้ เมื่อก าหนด

วันเวลาของโครงการมเีหตุขัดข้อง โรงเรียนมี

กิจกรรมภายในไม่สามารถส่งเยาวชนเข้า

ร่วมโครงการได้ ฝาุยสิ่งแวดล้อมจงึได้มกีาร

ควบคุม โดยด าเนนิการดังนี้ 

๑.สร้างเครือขา่ยกับหนว่ยงานหลักด้าน

สิ่งแวดล้อม สถานศกึษาในพืน้ที่ โดยการ

ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนด้านงบประมาณ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 กับหนว่ยงานดังกล่าว ตามที่ได้รับการรอ้ง

ขอ 

๒. จัดตารางการฝึกอบรมให้ตรงกับวัน

เสาร-์อาทิตย์ เป็นหลักเพื่อไมใ่ห้กระทบกับ



การเรียนของนักเรียน 

๓. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแต่เนิ่น ๆ 

เพื่อให้ได้มีเวลาเตรยีมความพร้อม 

กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทศิ) 

มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงใน

ระดับต่ า ก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยง 

หรอืก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในต่อไปโดยได้ด าเนินการควบคุมดังนี้ 

คือ 

๑. จัดเจ้าหนา้ที่เพื่อดูแลบ ารุงรักษา

สวนสาธารณะฯ จ านวน 6 คน 

๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ใช้บริการสวนสาธารณะแก่ผู้ใชบ้ริการ ซึ่ง

ประชาชนผู้ใชบ้ริการพอใจในระดับหนึ่ง 

๓. จัดจุดบริการน้ าดื่ม แก่ผูใ้ช้บริการ

สาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิร.9 (พร้อม ณ 

นคร อุทิศ) 

กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/โครงการ     
อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 
      มีการควบคุมอย่างเข้มข้นแต่ยังมีความ
เสี่ยงอยู่บ้าง เนื่องจากภัยธรรมชาติควบคุมได้
ยากโดยได้ด าเนินการควบคุมดังนี้ คือ 

1. ถมพ้ืนที่ให้สูงขึ้นเพื่อจะได้สามารถเพ่ิม
พ้ืนที่ไม่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 2. จ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแล

สวนสาธารณะฯ ร.9 เพ่ิมเติมโดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจ้าง
เอกชนดูแลสวนสาธารณะฯ โดยเฉพาะและมี



คณะกรรมการตรวจงานเป็นรายเดือนทุกเดือน 
กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
1.1  กิจกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา
อ าเภอ 
การแข่งขันกีฬาอ าเภอ แต่ละอ าเภอต้องส่งเอกสาร
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือจะได้รวบรวมเอกสารท าจัดซื้อจัดจ้าง แต่
เอกสารที่แต่ละอ าเภอส่งมายังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งมาล่าช้า ท าให้ใน
บางครั้งเราจัดส่งเอกสารสอบราคาไม่ทัน จึงท าให้
ส่งอุปกรณ์และวัสดุการแข่งขันไม่ทันตรงตามวัน 
เวลา ที่จัดการแข่งขัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ 
“กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาอ าเภอ”  
1.2  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
           โครงสร้างการแบง่สว่นราชการของฝาุย
การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช แบ่งเป็น ๓ งาน คือ งานวางแผน
การท่องเที่ยว งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ ยังขาดบุคลากร
ต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบุคลากรต าแหน่งหลักท่ีตรงตาม
ภารกิจของฝุายการท่องเที่ยวท าให้ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีความรู้ทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรงและได้
บริหารความเสี่ยงโดยมอบหมายให้บุคลากร
ต าแหน่งอื่นๆ ปฏิบัติงานแทน  ซึ่งท าให้ยังคงมี
ความเสี่ยงที่ท าให้การจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวประสบปัญหาด้านการวางแผนงาน 
และการประสานงานที่เป็นระบบ 
 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของกิจกรรมการ
ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอ าเภอ มีการ
ประสานงาน ท าความเข้าใจในงาน เป็นระบบ
การควบคุมท่ีเหมาะสมแล้ว แต่มีความเสี่ยงใน
การแข่งขันกีฬาอ าเภอ บางอ าเภอส่งเอกสารมา
ล่าช้า ท าให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันจึงท าให้วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับแข่งขันได้ล่าช้ากว่าก าหนด 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโดย
อาศัยระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน     มีการควบคุมท่ีเหมาะสมแล้ว แต่
มีความเสี่ยงคือมีบุคลากรเท่าเดิม ท าให้บางงาน
ไม่สามารถวางแผนและด าเนินได้อย่างมี
ประสิทธิผลเท่าที่ควร ซึ่งเป็นความเสี่ยงของ 
“กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว” 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองการเจ้าหน้าที่ 
1.1ภารกิจเริ่มตั้งแตก่ารวางแผนอัตราก าลัง 

การสรรหาบุคคลเข้าท างานการจัดท าทะเบียน

 

-สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเหมาะสม มีการ

มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบที่ชัดเจน 



ประวัติ การรับโอน การให้โอนการย้าย 

ตลอดไปจนถึงการเกษียณอายุราชการ 
การลาออกจากราชการ ซึ่งจะมีระเบียบ 

กฎหมายที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

   1.2 กระบวนการด าเนินการทางวินัย

มาตรการสรา้งขวัญก าลังใจ แก่ข้าราชการและ

พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครศรธีรรมราช 

 

ตามต าแหน่งความรู ้ความสามารถเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ 

ก าหนดไว้ 

- การด าเนินการทางวินัยได้ด าเนินการ

เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เป็นมาตรการ

ปูองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วย

ตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 2 งาน คือ              
งานตรวจสอบภายในมีข้าราชการที่ปฏิบัติงาน
จ านวน 4 คน และงานธุรการ มีข้าราชการ          
ที่ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน และได้มีการมอบหมาย
หน้าที่งานความรับผิดชอบตามค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่การงาน แต่มีข้าราชการบางรายที่มีค าสั่งแบ่ง
งานไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาส าหรับการ
ท างาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน              
ได้มอบหมายงานให้ทุกคน ได้ช่วยปฏิบัติงานใน
หน้าที่โดยเฉพาะในงานตรวจสอบภายในที่มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 คน ซึ่งไม่สามารถ       
ที่จะตรวจสอบตามภารกิจของส่วนราชการ    
จ านวน 10 กอง และโรงเรียนในสังกัด จ านวน       
5 โรง ได้ทัน ก็ได้บริหารความเสี่ยง โดยมอบให้เจ้า
พนักงานธุรการในหน่วยทั้งหมดช่วยปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุของทุกส่วนราชการแต่ก็
ยังคงมีความเสี่ยงในงานที่ตรวจสอบ คือ ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบฯ ได้ 
โดยเฉพาะในงานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและ 

 
     สภาพแวดล้อม การควบคุมของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ในส่วนโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ปรัชญา และรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหาร และความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ของบุคลากร ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ไม่ได้
เป็นอุปสรรคหรือปัญหาความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน แต่ความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบ
ภายในเป็นความเสี่ยงในงานตรวจสอบทะเบียน
ทรัพย์สิน และความมีอยู่จริงของทรัพย์นั้นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามท่ี นายก อบจ.นศ. ได้สั่งการ เนื่องจากไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้
ส าเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
-22- 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินนั้นของ อบจ.นศ. ทั้งหมด  

1.2  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของ

 



ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของงานตรวจสอบ
ภายในมีการสั่งการให้ตรวจสอบเฉพาะกรณี 
ส าหรับรายการที่ผู้บริหารอยากทราบข้อมูลเพื่อ
ความถูกต้องชัดเจน ส าหรับรายงานผลการ
ตรวจสอบก็ได้มีการพิจารณาสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม ข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายในทุกคน 
มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ประพฤติ และ
ปฏิบัติงานตามหลักในประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการที่ทาง อบจ.นศ. ได้แจ้งเวียนให้
ข้าราชการทุกคนทราบ 

1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง และ
ได้มีการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอยู่บ้างตาม
สมควร แต่ไม่ได้มีโครงการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ทักษะ ประสบการณ์ และเป็นขวัญ ก าลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

กิจกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้

และวัดผลได้ 

การระบุปัจจัยเสี่ยง  มกีารระบุและประเมิน

ความเสี่ยงที่อาจการขึ้นจากปัจจัยภายในและ

ภายนอก  

ได้วเิคราะหจ์ากสภาพแวดล้อมการควบคุม 

ปรากฏว่าความเสี่ยงเกิดจากการปฏิบัติงานใน

กิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯเป็นความเสี่ยงจาก

ปัจจัยภายนอกในการ ด าเนนิงานที่จังหวัด

มอบหมายภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ลา่ช้ามี ผลตอ่ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ

ตามระเบียบ พัสดุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

         การด าเนินกิจกรรมเปน็การใช้เงิน

งบประมาณซึ่งเกี่ยวกับระเบียบวิธีการพัสดุ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

การวิเคราะหค์วามเสี่ยง มีการก าหนด

เกณฑใ์นการพิจารณาระดับความส าคัญของ

จงึได้ก าหนดเกณฑ์และจัดล าดับ

ความส าคัญใหเ้ป็นความเสี่ยงในระดับสูง  



ความเสี่ยง 

การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันความ

เสี่ยงมีการวิเคราะหส์าเหตุของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน

หรอืลดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากบุคคล  เนื่องจากการ

ด าเนนิโครงการ ฝกึอบรมสมาชิกอาสาสมัคร

ต ารวจบ้าน หากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับ

การฝึกอบรมเป็นบุคคลที่มคีวามประพฤติ ไม่ดี

หรอืไม่มจีติอาสา  จะท าให้การปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
 

 

ทั้งนีไ้ด้ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกัน

ความเสี่ยง โดยใช้การติดตอ่ประสานทาง

โทรศัพท์กับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานของ

จังหวัด ให้ทราบถึงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและหรอืได้

ด าเนนิการจัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุฯใน

รายการที่เคยได้รับมอบหมายภารกิจในปีที่

ผา่นๆ มา เพื่อได้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

การด าเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ซึ่งพบว่า

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานยังมอียู่ ตอ้งใช้

เป็นข้อมูลในปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้ง

ต่อไป 

 

ควรคัดเลือกบุคคลที่มคีวามประพฤติดีและ

เป็นผู้มจีติอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชนและสังคม โดย

ผา่นผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก านัน  

ผูใ้หญ่บ้าน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามโครงการของส่วนราชการ แต่ละฝุายปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ และพบความเสี่ยงใน
การด าเนินงาน/กิจกรรมของฝุายการประชุมได้แก ่

     กิจกรรมการส่งญัตติเข้าวาระการประชุม
สภาฯ จากการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม
ดังกล่าวพบว่าความเสี่ยงลดลง โดยไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 



      กิจกรรมการส่งญัตติเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาฯ ของบางส่วนราชการที่ค่อนข้างล่าช้า 
ซึ่งยังมีบางส่วนราชการส่งญัตติเข้าระเบียบวาระ
การประชุมล่าช้าอีก เป็นเหตุให้ต้องจัดท าระเบียบ
วาระเพ่ิมเติมส่งผลให้สมาชิกสภาฯ มีเวลาน้อยใน
การท าความเข้าใจรายละเอียดก่อนพิจารณาลงมติ 
 
กองแผนและงบประมาณ 
 กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี (ฝ่ายนโยบายฯ)   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
   - แผนพัฒนาสามปีอาจจะด าเนินการไม่บรรลุ
เปูาหมายตัวชี้วัดที่วางไว้  เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
รายได้  คือ มีรายได้จากการจัดเก็บไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองต่อโครงการที่มีเป็นจ านวนมาก  
   - สจ.บางส่วนไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของอบจ.ท าให้เกิดความยุ่งยากในการ
จัดล าดับโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
   - โครงการบรรจุในแผนพัฒนาฯ มีเป็นจ านวน
มากงบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องเสนอขอ
งบประมาณเงินอุดหนุนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้
เนื่องจากเป็นผลจากปัจจัยทางการเมือง  
  - หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ ไม่เข้าใจบทบาท 
อ านาจหน้าที่  ภารกิจของ อบจ. ท าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการจัดล าดับโครงการบรรจุในแผนพัฒนา
สามปี 
 
 
 

  ผลการประเมินพบว่า  กองแผนและ
งบประมาณ  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงานเป็น ๔ 
ฝุาย ๑ งาน  คือ   
       ๑. ฝุายนโยบายและแผน 
       ๒. ฝุายงบประมาณ 
       ๓. ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
       ๔. ฝุายติดตามและประเมินผล 
       ๕. งานธุรการ 
แต่เนื่องจากปัจจุบันกองแผนฯ ได้มีฝุายเพิ่มเติม
จากเดิมอีกหนึ่งฝุาย คือฝุายสาธารณสุขซึ่งยัง
มิได้จัดท าค าสั่งแบ่งงานขึ้น แต่ได้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕ 7มา
ด้วยแล้ว 
       ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔  ผลการประเมินพบว่า 
งานฝุายงบประมาณ งานติดตามและ
ประเมินผล มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้ว ไม่มีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  
ส าหรับงานฝุายนโยบายและแผน งานฝุาย
สาธารณสุข และฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
พบความเสี่ยงในระดับต่ า   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี  (ฝุายนโยบาย

และแผน)  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วระดับ
หนึ่ง แต่ยังพบความเสี่ยงในระดับต่ า โดย
ด าเนินการ  คือ 
       - เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือระเบียบฯ ประกาศ  



หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดท าแผนอย่าง
เคร่งครัด 
       - ประสานคณะผู้บริหาร ส.จ. หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ  ให้เข้าใจกรอบการจัดท า
แผนพัฒนาฯ และจัดท าแผนโดยค านึงถึง
ข้อเท็จจริงด้านรายได้ 
       - ปรับปรุงระบบและกระบวนการวางแผน
ของหน่วยงาน  โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนของผู้บริหารทุกระดับ 

 กิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงาน (ฝุาย
นโยบาย และแผน) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
            เพ่ือให้แผนการด าเนินงานเปน็เครือ่งมือ/
คู่มือ  ในการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
และติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในฝุาย/
กองต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบายและ
แผน)   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
            - ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่เล็งเห็น
ความส าคัญของโครงการที่ได้จากการประชุม
ประชาคม ซึ่งมาจากองค์กรชุมชน ในท้องถิ่นนั้น ๆ 
บางครั้งไม่เข้าร่วมประชุม ท าให้โครงการไม่มีบรรจุ  

กิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(ฝุายนโยบายและแผน)  มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  โดยด าเนินการ  คือ 
   - เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปี 
   - ประสานฝุาย/กองต่าง ๆ ให้รวบรวม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของ อบจ.นศ.  
เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนการด าเนินงานให้ทัน
ตามก าหนดเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 
กิจกรรมการจัดท าประชาคม  (ฝุายนโยบาย  
และแผน)  มีความเสี่ยงระดับต่ า โดยด าเนินการ 
คือ 
   - เจ้าหน้าที่ต้องประสานขอความร่วมมือให้
ประชาคม  หน่วยงานเข้าใจบทบาท  อ านาจ
หน้าที่  ภารกิจของ อบจ.  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัด 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
แผนพัฒนาสามปี หรือมีบรรจุในแผนฯ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติให้เกิดข้ึนจริงได้ ขาดความต่อเนื่อง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
       - การจัดท าประชาคม ต้องอาศัยข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นแนว

  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  เห็นถึงผลประโยชน์
ในการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตน   
โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน



ทางการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้มี
ความสมบูรณ์และสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  แต่เนื่องจากประชาชนไม่
เข้าใจบทบาท อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ อบจ. ท า
ให้ไม่สามารถทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด 

อ าเภอ/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ในการจัดประชุม
ประชาคม 
- ซักซ้อมความเข้าใจผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าประชาคม โดยเฉพาะโครงการที่ภาค
ประชาคม ได้น าเสนอเข้าแผนพัฒนาสามปี 
เลือกเข้าข้อบัญญัติและน าไปปฏิบัติได้จริง 

กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  (ฝุายงบประมาณ)   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
   บุคลากรมีความแม่นย า รอบคอบ ถี่ถ้วน ในการ
ท างานเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูลจ านวนมากอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
   การจัดท างบประมาณเกิดความผิดพลาด  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตร ราคา
น้ ามัน ในตลาดโลก มีการผันผวนเปลี่ยนแปลงโดย
ไม่ได้คาดคิด  ส่งผลกระทบต่อการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างย่ังยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อภายใน 
  การด าเนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในบาง
โครงการมีความชัดเจน  ด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  (ฝุายงบประมาณ)   
มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างย่ังยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)มี
การควบคุมท่ีเพียงพอ แต่ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
ในระดับต่ า โดยด าเนินการ คือ 
 - มีการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ร่วมกันส่งเสริมทางด้านการผลิต การแปรรูป
ผลผลิตและส่งเสริมทางด้านการตลาดเพื่อให้
ประชาชนมีช่องทางค้าขายเพิ่มขึ้น  
 
 

-27- 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯ (ฝ่าย
สาธารณสุข)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
          - กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการไม่มี

- ท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ ใช้
แบบสอบถามของฝุายติดตามและประเมินผล
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯ โครงการ



ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของกลุ่มเปูาหมาย 
เพราะยังมีบุคคลที่ยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
ได้ มาขอตรวจสุขภาพซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 โครงการอบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น 24 ชั่วโมง (ฝุายสาธารณสุข)เพ่ือสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป อสม. คนพิการ และ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีสุขภาพที่ดีข้ึน รู้ทันโรค และ
รักษาได้ทันท่วงที 

อบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
24 ชั่วโมง และโครงการอบรมและศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุข (ฝ่ายสาธารณสุข) มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ มีความเสี่ยงในระดับต่ า  โดย
ด าเนินการ  คือ       
  - มีการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือวางแผน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
  - การส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ส ารวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 

 โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
(ฝุายสาธารณสุข)  เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
และผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
        - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายในการใช้รถ
ฉุกเฉิน 
 งานติดตามประเมินผล   (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญและน าผลการ
ติดตามประเมินผลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
พัฒนาองค์กร 
            - ส่วนราชการภายในไม่มีส่วนร่วมก าหนด
เปูาหมาย และตัวชี้วัดการพัฒนาท าให้การด าเนิน
โครงการไม่ตอบสนองต่อการบรรลุเปูาหมายการ
พัฒนาตาที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

ข้อสรุป   เห็นควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และเกิดความถูกต้อง ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
งานติดตามประเมินผล   (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล)สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานโดย
สภาพแวดล้อมบางประเด็นมีผลในเชิงบวก เช่น 
การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผล อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อม
บางอย่างส่งผลในเชิงลง  ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินความเสี่ยง และก าหนดกิจกรรมควบคุม
ต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
            - หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่รายงานผลการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
    2.1 กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี (ฝุาย
นโยบายฯ)   
           - โครงการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  เมื่อ
น าไปปฏิบัติอาจถูกท้วงติงจากส านักงานตรวจเงิน

 



แผ่นดิน 
         - มีโครงการบรรจุในแผนฯจ านวนมาก แต่
งบประมาณ มีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด  จึงเป็นจุดเสี่ยงที่
ส าคัญที่ท าให้แผนพัฒนาไม่บรรลุเปูาหมาย ไม่
เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
   2.2 กิจกรรมการจัดท าแผนการด าเนินงาน
(ฝุายนโยบายฯ) 
           -  เจ้าหน้าที่อาจจัดท าแผนการด าเนินงาน
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 
เนื่องจากข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  จากฝุาย/กอง
ต่าง ๆ ส่งมาล่าช้า 
           - การปฏิบัติตามโครงการในแผนการ
ด าเนินงาน  ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.3 กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบายฯ)   
         - ประชาคม  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ท าให้
ไม่ทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน
ในจังหวัด 
- อบจ. ไม่สามารถน าปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาตอบสนองความต้องการ ครอบคลุมได้
ทุกปัญหา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
    2.4กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ)   
       - ควบคุมการท างานให้เป็นไปตามขั้นตอน 
วิธีการ งบประมาณ /ฝึกอบรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
     2.5 กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างย่ังยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม) 
           - ความเสี่ยงเกิดจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการร่วมกันด าเนินงาน  โดยเฉพาะความชัดเจน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านข้อมูล ข้อเท็จจริง 
     2.6 กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
และป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯ (ฝุาย
สาธารณสุข) 
           - ความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการไม่มีความชัดเจนด้านข้อมูล  บางครั้งไม่
สามารถด าเนินการได้หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
     2.7 โครงการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
(ฝุายสาธารณสุข) 
           -  ความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการไม่มีความชัดเจนด้านข้อมูล  บางครั้ง
ไม่สามารถด าเนินการได้หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
    2.8กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ฝุายสาธารณสุข) 
            -  ความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานที่เข้า
ร่วมโครงการไม่มีความชัดเจนด้านข้อมูล  บางครั้ง
ไม่สามารถด าเนินการได้หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
     2.9 งานติดตามประเมินผล   (ฝุายติดตาม
และประเมินผล) 
             - การด าเนินโครงการมิได้ค านึงถึง
เปูาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาขององค์กร  ท าให้
ภาพรวมการด าเนินโครงการในแต่ละปีไม่บรรลุ
เปูาหมายการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานติดตามประเมินผล  (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล)มีความเสี่ยงเกิดข้ึนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าว และมีความเสี่ยงใหม่ที่เกิดจาก
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานอื่นไป
ด าเนินโครงการซึ่งจะต้องมี   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- ความไม่ชัดเจนของรายละเอียดโครงการ ท าให้
เครื่องมือที่เตรียมไว้ส าหรับการประเมินผลโครงการ 
ไม่สามารถวัดผลได้อย่างถูกต้องครบทุกประเด็น 
             - ข้อจ ากัดของเจ้าหน้าที่และ
ยานพาหนะท าให้ไม่สามารถออกติดตามผล
โครงการที่ได้รับแจ้งครบถ้วนทุกโครงการ 

กิจกรรมการควบคุมเพ่ือให้สามารถติดตาม
ประเมินผลได้ครบถ้วนในห้วงเวลาที่ก าหนด 
 
 

             - หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณไม่รายงานผลการด าเนินงาน ท าให้การ
ติดตามประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการล่าช้า 

 



 

กองคลัง 
ฝ่ายการเงิน 
   “กิจกรรมด้านการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน ”ไม่พบ
ความเสี่ยงการควบคุมเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
ฝ่ายการบัญชี 
   “กิจกรรมด้านการ ควบคุมเงินประกันสัญญา”
ความเสี่ยงมีเงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่ายคืน
ของปีเก่า  และเงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่าย
คืนรายใหม่ไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ซึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงิน  ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  
เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินรายละเอียดตามหนังสือลับที่  ตผ. 
0054.1/ นศ 65  ลงวันที่  19  มีนาคม  2556  
และตามบันทึกข้อความของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ที่  นศ  51007/17ลงวันที่  11  ต.ค.2556 
ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
  - ฎีกาการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   - การติดตามฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
   - บุคลากรได้รบการฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานได้
ชัดเจนเพื่อต้องการให้การจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักแรมมีประสิทธิภาพ  จัดเก็บ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ได้ครบถ้วนและเป็นธรรมเพื่อให้องค์กร  มีรายได้
เพ่ิมข้ึน  และน ารายได้ไปพัฒนาจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป  และได้ก าหนดความเสี่ยงที่อาจจะมี
ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่ตั้งเปูาหมายไว้ 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม  และ
เปูาหมายของงานชัดเจนท าให้มีการปฏิบัติงาน
ถูกต้อง  บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน
ไม่พบความเสี่ยง 
 

 

กองช่าง  



ฝุายต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีการจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญและวัตถุประสงค์
การควบคุมท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ใน
รูปแบบ การประเมินความเสี่ยงของแต่ละฝุายมี
กิจกรรมที่รองรับและสามารถแก้ไขปัจจัยความ
เสี่ยงได้มีเพียงกิจกรรม ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลฝุายเครื่องจักรกล 
            - เพ่ือให้มีการใช้ และการบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
ควบคุมและปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการใช้
เครื่องจักรกลอย่างทันสมัยแลถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนของทางราชการ 
        2.2 กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลางใน
การก่อสร้าง ฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
            - เพ่ือให้การจัดซื้อ จัดหาวัสดุในการ
ก่อสร้างมีมาตรฐานราคากลางเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
 

ผลการประเมินพบว่า 
   กิจกรรมด้านการใช้และบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล 
ความเสี่ยง 
   - ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างใน
ฝุายมีปริมาณไม่สอดคล้องกับจ านวน
เครื่องจักรกลที่ได้มีการสั่งซื้อมาเป็นจ านวนมาก 
และต้องมีการซ่อมแวมบ ารุงรักษาเพ่ิมมากข้ึน 
บางครั้งต้องสนองนโยบายผู้บริหารในกรณีออก
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ท าให้มี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลางในการ
ก่อสร้าง  
ความเสี่ยง 
     - ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
จัดท าราคากลางแบบไม่มีการก าหนดทิศทาง
เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ต่างฝุายต่าง
ท าไม่มีการประสานงานและร่วมกันบูรณาการ
เพ่ือให้การท างานเป็นไปในรูปแบบและ
มาตรฐานราคากลางที่ถูกต้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการก าหนดราคากลางในการ
ก่อสร้างของโครงการต่างๆ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

    มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายระดับ 
กิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้
อย่างเหมาะสม   

 
มีการประเมินความเสี่ยงและมีการจัดการ 
กับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบรวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใน
อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ  
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     เนื่องจากมีการก าหนดวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงาน/องค์กรรวมทั้งเปูาหมายขององค์กร

ผลการประเมิน 
     จากการประเมินความเสี่ยงในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ปรากฏว่า ยังมีความ
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ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสม มีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อผลส าเร็จและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ส าหรับบางฝุายยังคงประสบกับความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานทั้งในด้านงานนโยบายและ
แผน งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน งานส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน งาน
ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษางานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา เป็นต้น 

เสี่ยงที่ต้องก าหนดกิจกรรมควบคุม เพ่ือให้ความ
เสี่ยงในด้านต่าง ๆ นั้นลดลง หรือน้อยลงที่สุด 
ข้อสรุป 
     การประเมินความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
ยังคงต้องมีการบริหารความเสี่ยงและ
ประเมินผลตามแนวทางท่ีก าหนด ซึ่งยังคงมี
ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดยังมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีก าหนด 

2. งานด้านนิเทศการศึกษา มีบุคลากรซึ่งมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านนิเทศก์
การศึกษาเพียงคนเดียวอาจจะท าให้ไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านการศึกษา 

3. โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด ยังไม่มีการประเมินผลการ
ควบคุมความคุ้มค่ากับผลผลิต และไม่มีการ
ประเมินผลด้านคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

4. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 5 
กลุ่มสาระวิชาหลักยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระยังไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ กิจกรรมการงานขุดเจาะบ่อบาดาลและ
พัฒนา บ่อบาดาล   
- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดช ารุดสึก
หรอของชิ้นส่วนได้ง่าย เนื่องจากมีอายุในการใช้งาน
ที่ยาวนาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานลดลง 
จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้ากว่า 
ก าหนด 
- กระบวนการการปฏิบัติงานในองค์กรเพิ่มขั้นตอน
มากกว่าเดิม ตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และซ่อม
บ ารุงเครื่องจักร เนื่องมาจากระเบียบ และข้อ

 
๑.  กิจกรรมการขุดเจาะบ่อและพัฒนาบ่อ

บาดาล 
มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็

ตามความเสี่ยงในระดับปานกลาง ก็ยังต้องมีการ
บริหารความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในต่อไป 
- เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอ                                                              
มีประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- มีการจัดท าแผนขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อ 
ประจ าปี  



กฎหมาย 
- พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมี
พ้ืนที่มากถึง 9,942.502 ตารางกิโลเมตร  เขต
พ้ืนที่ ทั้ง 23 อ าเภอ ท าให้ต้องใช้เวลาในการ
เดินทางหรือดูแลช่วยเหลือประชาชนอาจไม่ทั่วถึง 
- จ านวนประชากรมีมาก ท าให้ปริมาณความ
ต้องการใช้น้ ามีมากและพ้ืนที่บางแห่งเป็นพื้นท่ีภัย
แล้งซ้ าซาก 
๒.๒ กิจกรรมการขุดลอก  คูคลอง  แหล่งน้ า  
งานระบบชลประทานขนาดเล็ก   
- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิดช ารุดสึก
หรอของชิ้นส่วนได้ง่าย เนื่องจากมีอายุในการใช้งาน
ที่ยาวนาน ท าให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานลดลง 
จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้ากว่าก าหนด 
 
 

 

- จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการระบบประปา 
ของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละพ้ืนที่ 
- ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
-จัดท าแผน การตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรกล  
เพ่ือได้มีการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอ  อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
-มีการจัดเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล 

๒.กิจกรรมการขุดลอก คูคลอง แหล่งน้ า                    
งานระบบชลประทานขนาดเล็ก 
 มีการควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงในระดับต่ าถึงระดับปานกลาง ก็ยังต้องมี
การบริหารความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 
๑. เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๒. จัดท าแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆรณรงค์หรือจัด
ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือร่วมรณรงค์การปลูก
ปุา 
๓.  พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง จัดท าโครงการ
แก้มลิง โดยใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงาน  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- จ านวนประชากรมีมาก ท าให้ปริมาณความ
ต้องการใช้น้ ามีมาก พื้นที่บางแห่งเป็นพื้นที่ภัยแล้ง
ซ้ าซาก อุทกภัยและโคลนถล่ม 
๒.๓  กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อบจ. 
- ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการถ่ายโอน  มี
มากมายหลายด้าน 

- บุคลากรผู้รับผิดชอบยังขาดความ
เชี่ยวชาญ 
- ขาดวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ต้อง
ประสานวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- กลุ่มเปูาหมายเป็นนักเรียนในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดการ

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษา บ่อบาดาลและระบบประปา 
๕. ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นให้มี
ความสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๖ .จัดท าแผน การตรวจเช็คสภาพของ
เครื่องจักรกล  เพื่อได้มีการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด
สึกหรออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ๓. กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อบจ. 
มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงในระดับต่ า ก็ยังต้องมีการบริหาร
ความเสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ



ประสานงานและการก าหนดระยะเวลาของ
โครงการต้องใช้เวลามาก และมีข้อจ ากัดด้านเวลา
เรียน 
๒.๔ กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9(พร้อม ณ นครอุทิศ ) 
- พ้ืนที่ความรับผิดชอบในสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นครอุทิศ) มีมากไม่สมดุลกับ
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 
- เจ้าหน้าที่ดูแล อ านวยความสะดวกสวน
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร
อุทิศ)มีจ านวนน้อย ท าให้การดูแล อ านวยความ
สะดวกไม่ทั่วถึง 

ควบคุมภายในต่อไป 
ในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อมของฝุายสิ่งแวดล้อม กอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
เสี่ยง เกี่ยวกับการขาดผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
ในการเป็นวิทยากรประจ าโครงการ จ าเป็นต้อง
จ้างวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาค
ราชการและเอกชนและส่งบุคลากรได้เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมากข้ึนใน
ส่วนของเยาวชนกลุ่มเปูาหมายบางครั้ง เมื่อ
ก าหนดวันเวลาของโครงการมีเหตุขัดข้อง 
โรงเรียนมีกิจกรรมภายในไม่สามารถส่งเยาวชน
เข้าร่วมโครงการได้ ฝุายสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการ
ควบคุมโดยด าเนินการดังนี้ 
๑.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหลักด้าน
สิ่งแวดล้อม สถานศึกษาในพื้นที่ โดยการร่วม
กิจกรรมและสนับสนุนด้านงบประมาณกับ
หน่วยงานดังกล่าว ตามที่ได้รับการร้องขอ 
๒. จัดตารางการฝึกอบรมให้ตรงกับวันเสาร์-
อาทิตย์ เป็นหลักเพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียน
ของนักเรียน 
๓. ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแต่เนิ่น ๆ 
เพ่ือให้ได้มีเวลาเตรียมความพร้อม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) 
มีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในระดับ
ต่ า ก็ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยง หรือ
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ต่อไปโดยได้ด าเนินการควบคุมดังนี้ คือ 
๑. จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลบ ารุงรักษา
สวนสาธารณะฯ  จ านวน 6 คน 
๒. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
บริการสวนสาธารณะแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่ง
ประชาชนผู้ใช้บริการพอใจในระดับหนึ่ง 



 
 
 
 

2.5 กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน/โครงการ 
อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 

    เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
และเพ่ือให้สาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 (พร้อม 
ณ นครอุทิศ) และสถานที่ราชการ อบจ.นศ. เกิด
ความร่มรื่น สวยงามและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
แต่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าท่วมขัง 

๓. จัดจุดบริการน้ าดื่ม แก่ผู้ใช้บริการสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) 
 
 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
กองการท่องเที่ยวและกีฬา มีการประเมินความ
เสี่ยง ดังนี้  
     2.1 กิจกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขัน
กีฬาอ าเภอ การด าเนินการตามโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ในพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ในการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ควรมีความถูกต้องและชัดเจนใน
รายละเอียดต่างๆ ตามาโครงการจะต้องด าเนินการ
คลอบคลุมทุกอ าเภอ ถ้าไม่มีการประสานงานที่ดีจะ
ท าให้ได้รับข้อมูลต่างๆ ล่าช้าเป็นผลท าให้การ 

 
จากการที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดท า

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี แต่ส าหรับงานกีฬา
อ าเภอ แม้ว่าจะรู้เวลาแข่งขันที่แน่นอน
พอสมควรแล้ว แต่เจ้าหน้าที่อ าเภอ    ก็ส่ง
เอกสารมาล่าช้า ท าให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด ส่วนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ต้องอาศัยระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องจ านวนมาก แต่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะและความสามารถไม่เพียงพอ ท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่สามารถวางแผนและด าเนินงานได้ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ด าเนินงานตามโครงการไม่ทันตามท่ีก าหนด 
 
     2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน
ตามนโยบายของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานต้อง
อาศัยระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แต่ขณะนี้กองการท่องเที่ยวและกีฬามี
บุคลากรเท่าเดิม ประกอบกับยังขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอ ท าให้
การปฏิบัติงานของกองการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่
สามารถวางแผนและด าเนินงานได้อย่างมี

อย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ที่จะต้องก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประสิทธิผลเท่าที่ควร 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
2.1บุคลากรมีการโอนย้ายบ่อยท าให้การปฏิบัติ 
ราชการขาดความคล่องตัวและขาดความต่อเนื่อง 
2.2 บุคลากรที่โอนย้ายเข้ามาใหม่จะต้องใช้เวลา
เรียนรู้ในระบบงาน นโยบายผู้บริหารและเปูาหมาย
ของหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าของงาน 
งานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
2.3 ด้านวินัยมีความเสี่ยงในการด าเนินการในกรณี
ที่เป็นโทษต่อข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     งานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีปริมาณงานตามภารกิจของแต่ละส่วน
ราชการเพ่ิมมากข้ึน ๆ ทุกปี จ านวนข้าราชการผู้
ปฏิบัติหน้าที่จ านวนเท่าเดิม จึงต้องมีการเพิ่ม
ความถี่ในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตรวจสอบ
โรงเรียนในสังกัด และการตรวจสอบเฉพาะกรณี
ตามท่ีผู้บริหารสั่งการซึ่งได้ประเมินแล้วพบว่ามี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน คือ 

 
 
 

-มีการตรวจสอบอัตราก าลังของทุกส่วนราชการ
เพ่ือด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่ง
แทนต าแหน่งที่ว่าง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองในการโอน รับโอน และ
การย้าย เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น 
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติของผู้
ประสงค์จะโอนย้าย 
   -การด าเนินการทางวินัยได้ด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย เป็นมาตรการปูองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได ้

 
 
 

จากการที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดตาม
แผนงานตรวจสอบประจ าเดือนเพื่อตรวจสอบ
ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินของ อบจ.นศ. 
ทั้งหมดท่ีมีอยู่กระจัดกระจายตามอ าเภอต่าง ๆ 
แล้วนั้น พบว่าไม่สามารถตรวจหาทรัพย์สินตาม
ทะเบียนได้ครบทั้งหมดเนื่องจากว่าทรัพย์สินมี
จ านวนมาก และ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน และความมี

อยู่จริงของทรัพย์สินนั้น ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดตามที่ผู้บริหาร     
สั่งการ ซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ผู้บริหารได้สั่งการ เนื่องจากทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีหลาย
ประเภทหลายรายการและอยู่กระจัดกระจายตาม
อ าเภอต่าง ๆ ทั้ง 23 อ าเภอ ซึ่งหน่วยตรวจสอบ
ภายในก็ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่จ ากัด 

ทรัพย์สินตามทะเบียนคุมหลายรายการไม่ได้
ระบุสถานที่ตั้งให้ชัดเจน ทะเบียนทรัพย์สินไม่
เป็นปัจจุบัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ช านาญในพ้ืนที่ ต้อเสียเวลาในการตรวจหา
ทรัพย์สินซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะต้องก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม 

 
3.กิจกรรมการควบคุม 

 
 



ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ 

ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันฯ ได้ก าหนด

กิจกรรมความคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล

ประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการตดิตามและ

ตรวจสอบใหก้ารด าเนินงานขององค์กรเป็นไป

ตามกฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

 

เนื่องจากความเสี่ยงเกิดจากปัจจัยภายนอก

ที่มาจากหน่วยงานอื่นซึ่งมอบหมายภารกิจ

ให้องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชว่ยเหลอื

ด าเนนิการ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรีและลดปัญหาต่างๆ ที่คาดว่า

จะก่อใหเ้กิดความเสี่ยงจงึได้ก าหนดวธิีการ

ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงโดยด าเนนิการ 

  3.1 ใช้การติดตอ่ประสานงานทาง

โทรศัพท์กับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานของ

จังหวัด เพื่อซักซ้อมภารกิจหน้าที่ที่

มอบหมายใหต้รงกัน และใหท้ราบถึงขัน้ตอน

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด 

      3.2 และหรอืด าเนนิการจัดหาพัสดุตาม

ระเบียบพัสดุฯในรายการที่เคยได้รับ

มอบหมายภารกิจให้ด าเนินงานในปีที่ผา่นๆ 

มา   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 3.3 เร่งรัดเอกสารหนังสือมอบหมายภารกิจ

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน 
 

 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 

กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้

ก าหนดกิจกรรมควบคุมขึน้ตามวัตถุประสงค์และ

ผลประเมินความเสี่ยง 

3.1 ปูองกันและลดการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในพืน้ที่ 

    3.2 บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิด

ต้องด าเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน  เพื่อ
สร้างความร่วมมือและกระแสในการรณรงค์
ปูองกันและต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 



ยาเสพติดไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

และกลับเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 

 
กองแผนและงบประมาณ 
๓.๑ กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี (ฝุายนโยบาย
ฯ) 
         - การจัดท าแผนพัฒนาฯ โดยวิเคราะห์และ
ประเมินจากสภาพความเป็นจริงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรและจัดเก็บได้ในแต่ละปี รวมทั้งเงิน
อุดหนุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  
        - การก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
ผู้รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน 
  - ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
        - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการจัดท าแผนทุก
ครั้ง ที่มีหลักสูตรการฝึกอบรม 
- แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณ   
- ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอน
และระยะเวลาที่ก าหนด  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
๓.๒ กิจกรรมการจัดท าแผนด าเนินงาน  (ฝุาย
นโยบายฯ) 
    - ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548 โดยให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคมของปี 
    - ประสานฝุาย/กองต่าง ๆ ภายในอบจ.นศ. ให้
รวบรวมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดของ อบจ.นศ. 
เพ่ือรวบรวมจัดท าแผนด าเนินงานให้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด 
    - ส่วนราชการของ อบจ.นศ. ก าหนดห้วง
ระยะเวลาแผนด าเนินงานแต่ละโครงการไม่กระชับ 

 



ไม่ชัดเจน ท าให้แผนการด าเนินงานขาด
ประสิทธิภาพ 
   ๓.๓ กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุาย
นโยบายฯ)   
- การจัดท าประชาคม  เพ่ือก าหนดประเด็น พัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน และ
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  และแผน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดท าประชาคมก่อนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือน าข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนใน
จังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความ
สมบูรณ์  และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
- ประสานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ และ
องค์กร ชุมชน เอกชน ภายในจังหวัด เพื่อให้ได้
ข้อมูล ปัญหาที่ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน มาจัดท า
โครงการเข้าแผนพัฒนาฯ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
  ๓.๔  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  (ฝุายงบประมาณ)   
        - สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  ส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมด้านงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
- ซักซ้อมความเข้าใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ห้วงระยะเวลาการจัดท าข้อบัญญัติฯ ให้เข้าใจ
ชัดเจน ตรงกัน และยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
   ๓.๕  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างย่ังยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม)  
        - ก าหนดแผนปฏิบัติงาน 
        - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 



๓.๖ กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชน (ฝุาย
สาธารณสุข) 
         - มีการจัดประชุมร่วมกันภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
- เก็บรวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล และน า
ประสบการณ์จากผลการด าเนินงานในปีแล้ว มา
แก้ไข ปรับปรุง ให้ดีขึ้น 
 ๓.7  โครงการอบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น 24 ชั่วโมง (ฝุายสาธารณสุข) 
          - ส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 
          - ติดต่อกับผู้เสนอโครงการทางโทรศัพท์ 
และทางโทรสารเรื่องข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือด าเนินงาน
ได้อย่างราบรื่น 
          - มีการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
๓.8  งานติดตามประเมินผล   (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
          - สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาโดยแสดงคะแนนรวมของแต่ละส่วนราชการ  
เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ค านึงถึงกรอบตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
- ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์โครงการ  
แล้วรายงานเจ้าของโครงการ 
          - เปลี่ยนวิธีการติดตามผลบางโครงการเป็น
ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายหลังจัดกิจกรรม 
          - จัดท าบัญชีโครงการที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ไปด าเนินการ  
และก าหนดติดตามความ ก้าวหน้าทุก 6 เดือน 
 

 

กองคลัง 
ฝ่ายการเงิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการ
เบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

 



2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม          (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2548 
        - ค าสั่งมอบหมายงานเพื่อแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน 
        - มีการตรวจสอบยอดเงินกับหลักฐานการ
รับ-จ่ายเงิน 
ฝ่ายการบัญชี 
        “กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา
ได้ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้” 
       - จัดท ารายละเอียดเงินประกันสัญญา  และ
ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาเป็นประจ า
ทุกเดือน  โดยน าผลการตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญาแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินในฐานะผู้
จัดซื้อจัดจ้างทราบเพ่ือช่วยประสานข้อมูลกับ
ผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้ถอนคืนเงินประกันสัญญาที่ครบ
ก าหนดจ่ายคืน 
        - ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรงเพื่อให้ขอ
ถอนเงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่ายคืน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
       - ชี้แจงเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณให้จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินด้วยความ
ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน และถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย  และหนังสือสั่งการ 
        - ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  
และศึกษาเพ่ิมเติม 
        - รวบรวมระเบียบ/หนังสือสั่งการ และ     
ข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะของ สตง. แจกจ่าย
หน่วยงานต่างๆ 
ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
      - แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการออก
ใบเสร็จรับเงินและใบน าส่งเงินชัดเจน 

 



       - มีผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝุาย 
       - จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มี
การน าไปใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
       - มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับ
เงิน 
       - ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจจ านวนผู้ประกอบการ
รายใหม่ๆ และหาข้อมูลผู้ประกอบการรายใหม่จาก
เว็บไซต์ ส านักงานปกครองจังหวัด 
       - เพ่ิมช่องทางการรับช าระภาษี 
       - พบปะผู้ประกอบการโดยให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
       - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมและ
ศึกษาเพ่ิมเติม  เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไป
ปฏิบัติงานได ้
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
      - ค าสั่งมอบหมายงานเพื่อแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน 
       - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อกฎหมาย  กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ  
โดยเคร่งครัด 
       - มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่า
ผลส าเร็จของงานถูกต้อง กิจกรรมของการควบคุมนี้
จะท าให้บุคลากรของฝุายมองเห็นความผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นท าให้มีการปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง 
 

 

กองช่าง 
     3.1 กิจกรรมด้านการควบคุมดูแลบ ารุงรักษา

 
       1. มีการจัดหลักสูตรการอบรมเรื่องการ



เครื่องจักรกลฝุายเครื่องจักรกล 
     3.2 กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลางในการ
ก่อสร้าง ฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
     มีกิจกรรมการควบคุมดังนี้ 
           1. มีการบันทึกประวัติการซ่อมเปลี่ยน
อะไหล่และการบ ารุงรักษารถยนต์และ
เครื่องจักรกลไว้ทุกครั้ง 
           2. มีการสอบข้อเท็จจริงพนักงานขับ
เครื่องจักรกลก่อนซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ทุก
ครั้ง 
           3. การจัดแบ่งงานและมอบหมายโดย
ออกเป็นค าสั่งในการก าหนดมาตรฐานราคากลางใน
การก่อสร้างอย่างชัดเจน 

ซ่อมบ ารุงและการรักษาเครื่องจักรกลแต่
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าเครื่องจักรกลท า
ให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของทาง
ผู้บังคับบัญชาท าให้การซ่อมแซมรถยนต์และ
เครื่องจักรกลไม่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เกิด
ปัญหาความล่าช้าท าให้มีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
       2. การออกค าสั่งคณะท างานติดตาม
มาตรฐานของการก าหนดราคากลางและให้มี
การร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางก่อนที่จะด าเนินการจัดท าเพื่อสร้าง
ทัศนคติและความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ในการก าหนดทิศทางในการจัดท าให้เป็นไปใน
รูปแบบและมาตรฐานการจัดท าราคากลางของ
ทางราชการที่มีประสิทธิภาพ 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
     นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่มี
นโยบายการควบคุมงานและทรัพยากร ซึ่งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  การยึดหลัก
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีจะท าให้กิจกรรมการ
ควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง   

 
     มีกิจกรรมการควบคุมท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยง โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ และเป็นไป
ตามสายบังคับบัญชา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
การกับกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชา 
 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การด าเนินงานตามภารกิจของแต่ละฝุาย ในสังกัด
กองการศึกษาฯ ได้มีการควบคุมการด าเนินงานไป
ตามล าดับขั้นตอนของการบังคับบัญชา และเป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางที่ก าหนด ซึ่งสามารถ
ก าหนดกิจกรรมควบคุมส าหรับการด าเนินงานต่าง ๆ 
ให้ส าเร็จลุล่วงได้และในบางโครงการ/กิจกรรมต้อง
ก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้ลด
น้อยลงหรือหมดไป ดังนี้ 

1. การน าปฏิทินการจัดท าแผนมาใช้เป็น

ผลการประเมิน 
     ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ความส าคัญกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กร และให้ความส าคัญกับระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง รวมถึงมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความระมัดระวัง 
รอบคอบและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ แต่ยังคงปรากฏข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานที่ต้องก าหนดกิจกรรมควบคุม
เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความเสี่ยงน้อยลง หรือไม่มีเลย 



แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา และก ากับดูแล ควบคุมให้ด าเนินการ
ตามระยะเวลาตามปฏิทิน โดยให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาทุกแห่งให้ความส าคัญ และรับผิดชอบ
ก ากับดูแลการจัดท าแผนตามปฏิทิน 

2. การให้ค าปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนซึ่งจะสามารถ
แก้ไขปัญหาในการจัดท าแผนได้ในขั้นตอนการปฏิบัติ
จริง 

3. ใช้การประสานงานเพื่อการก ากับควบคุมให้
งานด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

4. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวันควร
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนงบประมาณเพ่ือรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป มีการจัดท าโครงการเพื่อขอรับความ
เห็นชอบและอนุมัติโครงการ(ระดับกอง) และโรงเรียน
แต่ละแห่งท าโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการและโรงเรียนแต่ละแห่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานของแต่ละโรงเรียน มีการ
จัดท าเมนูอาหารพร้อมคุณประโยชน์ที่ได้รับของแต่ละ
วัน พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายของแต่ละวัน 

ข้อสรุป 
     กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคง
ไม่เพียงพอต้องมีก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ความเสี่ยงน้อยลง หรือหมดไปโดยต้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกฝุายทั้งฝุายผู้บริหารและ
ฝุายปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
5. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ควรก าหนดให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก าหนดให้ครูใช้สื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้ครูจัดท า
แผนการเรียนรู้ และจัดให้มีการติดตามการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๑กิจกรรมการงานขุดเจาะบ่อบาดาลและ
พัฒนา บ่อบาดาล   
  ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมการบริหารความ
เสี่ยง  ดังนี้ 
   - เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอ ให้มี

 



ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
   - มีการจัดท าแผนขุดเจาะบ่อบาดาลประจ าปี
และมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตามแผนและตาม
หนังสือค าร้องขอ 
   - จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการระบบประปา  
ของกลุ่มผู้ใช้น้ าในแต่ละพ้ืนที่ 
  ๓.๒กิจกรรมขุดลอก  คูคลอง  แหล่งน้ า  งาน
ระบบชลประทานขนาดเล็ก 
  ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมการบริหารความ
เสี่ยง  ดังนี้ 
    - เรื่องการจัดหายานพาหนะต้องเพียงพอ     มี
ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
    - จัดท าแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆรณรงค์หรือจัด
ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หรือร่วมรณรงค์การปลูก
ปุา 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
   - พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกคูคลอง จัดท าโครงการ
แก้มลิงโดยใช้เครื่องจักรกลของหน่วยงาน   
   - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษาบ่อบาดาลและระบบประปา 
   - ประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นให้มีความ
สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
      - จัดท าแผนการตรวจเช็คสภาพของ
เครื่องจักรกล เพ่ือได้มีการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึก
หรออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ๓.๓กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
อบจ. 
    ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมการบริหารความ
เสี่ยง  ดังนี้ 

-ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการที่

 



เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งสถานศึกษา เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ในการจัดโครงการอบรม 
    -จัดท าแผนงานการจัดอบรมประจ าปี 
    -สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ          ที่
เกี่ยวข้อง 
    -ก าหนดระยะเวลาของโครงการเป็นช่วงปิดภาค
เรียน 
    -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหลัก ให้มี
ความรู้และทักษะในการเป็นวิทยากรและเจ้าหน้าที่
โครงการ 
๓.๔ กิจกรรมดูแลสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
ร.9 (พร้อม ณ นครอุทิศ ) 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมการบริหารความ
เสี่ยง  ดังนี้ 
  - มีค าสั่งแบ่งงานภายในกองทรัพยากร ธรรมชาติ 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
  - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงไปก ากับ ควบคุม 
ดูแลอย่างใกล้ชิด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

3.5 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน/โครงการ         
อบจ.นศ. รวมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อ 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมการบริหารความเสี่ยง 
ดังนี้ 

1. ถมพ้ืนที่ให้สูงขึ้น เพื่อจะได้สามารถเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวได้มากขึ้น โดยมีการถมสระน้ าบางส่วน
ที่ไม่จ าเป็นเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ 

2. จ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแล
สวนสาธารณะฯ ร.9 เพ่ิมเติมโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ตั้งงบประมาณ เพ่ือจ้างเอกชนดูแล
สวนสาธารณะฯโดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจงานเป็นรายเดือนทุกเดือน 

 

 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา  



-  งานสารบรรณก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ 
ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่
อยู่ให้มอบหมายผู้ท างานแทน 
    -  งานความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากร กองการท่องเที่ยวและกีฬามีการจัด
โครงการเพื่อส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น และได้
ประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ 
และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยง และได้
ก าหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้  
3.2.1 ประสานกับหน่วยงานที่ร่วมรับผิดขอบ
โครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการก าหนด แนวทางการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน  
           3.2.2  เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ
โครงการ  
           3.2.3  ประสานงานกับกองพัสดุและ
ทรัพย์สิน เพ่ือตกลงท าความเข้าใจให้ตรงกัน ว่า
สามารถเบิกได้ตามระเบียบหรือไม่  
 

- โครงการของกองการท่องเที่ยวและกีฬา แม้ได้
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมแล้ว แต่ยังไม่
สามารถควบคุมได้ทั้งหมด เนื่องจากบาง
โครงการ หนังสือเพ่ิงเข้ามาท าให้ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานมีน้อย จึงท าให้บางงานไม่
สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด แม้
กิจกรรมกิจกรรมข้ึนมาครอบคลุมแล้ว ก็ไม่
สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้  
- การรวมรวมระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือ   
สั่งการที่เก่ียวข้อง การเสนอแผนการด าเนินงาน
ให้ผู้บริหารอนุมัติก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑ 
เดือนและการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ี
เพ่ือก าหนดแนวทางร่วมกัน  ท าให้การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานได้มากข้ึน    
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

3.2.4  จัดหาพัสดุในการด าเนินงานตามโครงการ  
           3.2.5  จัดกิจกรรมตามโครงการและ
สรุปผล  
           3.2.6  ประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 
    -  การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นงานที่ต้องใช้
ความละเอียด  รอบคอบ  ระเบียบ/หนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ และมีงานโครงการ
จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อนพอสมควร และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้ก าหนด
กิจกรรมการควบคุมดังนี้ 
     ๑.จัดท าแผนการด าเนินงาน(ส าหรับโครงการที่
เคยด าเนินการมาแล้ว)  เสนอผู้บริหารอนุมัติก่อน

 



การจัดโครงการไม่น้อยกว่า  ๑  เดือน 
     ๒. รวบรวมระเบียบ  ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง  เพ่ือเป็นคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในฝุายการท่องเที่ยว 
     ๓. ประสานงานกับส่วนราชการ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานในพื้นท่ีล่วงหน้า
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
ร่วมกัน 
 
กองการเจ้าหน้าที่ 
3.1 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ในเรื่องการโอน การรับโอน การย้าย และการบรรจุ
แต่งตั้ง 
3.2 การสร้างให้ข้าราชการพนักงานมีความรู้ด้าน
วินัย ประพฤติตนให้อยู่ในคุณธรรม 
 

 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ก าหนด การมอบหมายงานที่
ชัดเจน การแนะน าการปฏิบัติงานให้แก่
ข้าราชการและพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่
ข้าราชการพนักงานมีความประพฤติ และ
พฤติกรรมภายใต้ระเบียบแบบแผนทางราชการ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน เป็นหน้าที่หลักของหน่วย
ตรวจสอบภายในที่จะต้องตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 
ให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสื่อสั่งการก าหนด รวมทั้งงาน
การตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน และความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สินนั้นของ อบจ.นศ. ตามท่ีผู้บริหารได้สั่ง
การและงานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินและความ
มีอยู่จริงของทรัพย์สินนั้นเป็นงานที่มีความเสี่ยงและ
ได้ก าหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

1. ประสานงานกับกองพัสดุและทรัพย์สิน 
เพ่ือขอตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินก่อนที่จะออก
หาทรัพย์สิน 

2. ของตัวเจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการที่

 
งานตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน และความมีอยู่
จริงของทรัพย์สินของ อบจ.นศ.ทั้งหมด แม้ว่าได้
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมแล้ว แต่ยังไม่
สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เนื่องจากมีทรัพย์สินมีเป็นจ านวนมากอยู่อย่าง
กระจัดกระจายตามอ าเภอต่าง ๆ แม้ว่าได้
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาครอบคลุมแล้วก็ไม่
สามารถที่จะลดความเสี่ยงลงได้ 



รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือผู้ที่สามารถน า
ตรวจทรัพย์สินได้เป็นผู้น าตรวจทรัพย์สิน 

3. จัดท าแผนงานตรวจสอบประจ าเดือน เพ่ือ
ขออนุมัติผู้บริหาร 

4. ขออนุญาตเดินทางไปราชการพร้อมกับ
การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ 3) เพ่ือใช้
ในการเดินทางไปราชการ 

 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกอย่างพอเพียง เชื่อถือได้และทันกาลและมี
ระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล 
 

 
ในการก าหนดและมอบหมายภารกิจของ
กิจกรรมดังกล่าวมีเพียงพอจากการสื่อสารใน
ระดับหนึ่ง  แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได้ ยังต้องปรับปรุง
ยกระดับการสื่อสารให้ชัดเจนเชื่อถือได้โดยการ
ท าเป็นหนังสือแจ้งจังหวัดทราบ ซึ่งต้องน าไปใช้
ในปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา     
เสพติด 
ในการปฏิบัติให้กิจกรรมดังกล่าว  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ได้มีการน าช่องทาง
สื่อสารและสารสนเทศมาใช้ดังนี้ 
4.1แจ้งเวียน ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
4.2 น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ 
4.3 ติดต่อประสานงานทางหนังสือ, โทรศัพท์ และ
อินเตอร์เน็ต   
 

ในด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
 

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการน าระบบข้อมูล
สารสนเทศ/การสื่อสารมาปรับใช้เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยการใช้โทรศัพท์,โปรแกรมไลน์ และ

 
ในด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 



โซเซียลเน็ตเวิร์คในการติดต่อประสานงานกับส่วน
ราชการเพ่ือแจ้งก าหนดวันประชุมสภาฯ และเร่งรัด
ติดตามการส่งญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุม 
กองแผนและงบประมาณ 
๔.๑  กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี (ฝุายนโยบาย
และแผน) 
การส ารวจข้อมูล 
           - มีการจัดเก็บข้อมูลทั้งจากการท า
ประชาคมท้องถิ่น ข้อมูลจาก อบต. เทศบาล และ
รับฟังความคิดเห็นจากองค์กร 
กลุ่ม  ชุมชนต่าง ๆ 
           - ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ห้องสมุด และลง
พ้ืนที่ในหมู่บ้าน ต าบล ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูล
มาใช้วิเคราะห์ประกอบการ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
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ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

ตัดสินใจในการก าหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน 
การประสานงานภายในและภายนอก 
           -การประสานงานภายในระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ภายใน อบจ. ในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ มีทั้งที่เป็นทางการโดยหนังสือราชการ 
ประชุม และทั้งท่ีไม่เป็นทางการเช่น การพบปะ
พูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่การประสานงานทาง
โทรศัพท ์
           -การประสานงานภายนอกที่มีการ
ประสานงานกับทุก อปท. ทุกแห่งในจังหวัดส่วน
ราชการส่วนภูมิภาค เช่น  ส านักงานจังหวัด 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด ส านักงานสถิติจังหวัด องค์กร  
ชุมชน ประชาชนกลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานอื่น ๆ  
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
    ๔.๓  กิจกรรมการจัดท าแผนด าเนินงาน และ
การจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบายฯ)   

 



             - ประสาน ส.จ. หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ภายในจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร 
หนังสือราชการ เป็นต้น 
      ๔ . ๔  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี(ฝุายงบประมาณ)   
            - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์  หลังการประกาศใช้ 
  ๔.๕  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างย่ังยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม)  
            - การประสานงานภายในระหว่างฝุาย 
และกองต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการ 
            - การประสานงานภายนอก 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

๔.๖  โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯ (ฝุาย
สาธารณสุข) 
             - ประชุมอย่างเป็นทางการกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง และประชุมแบบไม่เป็นทางการ  เช่น  
การพบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
            - ประสานกับ อบต. เทศบาล และรพ.
สต. ที่เก่ียวข้อง  โดยทางหนังสือราชการ  โทรศัพท์  
โทรสาร  และอินเตอร์เน็ต 
      ๔.๗ โครงการอบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น  (ฝุายสาธารณสุข) 
           - ประชุมอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชุมแบบไม่เป็นทางการ  เช่น  
การพบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน 
           - ประสานกับ อบต. เทศบาล และรพ.สต. 
ที่เก่ียวข้อง  โดยทางหนังสือราชการ  โทรศัพท์  
โทรสาร  และอินเตอร์เน็ต 
  ๔ .๘  โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุข (ฝุายสาธารณสุข) 
            - ประสานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดย
ทางหนังสือราชการโทรศัพท์ โทรสารและ

 



อินเตอร์เน็ต 
 ๔.๙  งานติดตามประเมินผล   (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
มีการสื่อสารที่ครอบคลุมท้ังภายในและภายนอก 

- การประสานงานภายในระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ โดยการแจ้งหนังสือราชการ และ
การชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

- การประสานงานภายนอก โดยการ
เชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิให้
ค าปรึกษาในการติดตามประเมินผล 

 

 

กองคลัง 
ฝ่ายการเงิน 
  - แจ้งเวียนระเบียบ  หนังสือสั่งการ  วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ฝ่ายการบัญชี 
  - ติดต่อประสานงานกับกองพัสดุและทรัพย์สิน
อย่างสม่ าเสมอ 
   - ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้
มีสิทธิรับเงินโดยตรงเพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 
   - น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ  เพื่อหาข้อมูลข่าวสารหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ  เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารงานคลัง 
    - มีการส่ง  E-mail  และข้ึนเว็บไซด์ของ อบจ. 
ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
  - น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นหาข้อมูล  
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
   - การติดต่อประสานงาน 
ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
  น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ
ควบคุมภายใน  เช่น  น าระบบ  Internet  มาช่วย
ในการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 
  - การติดตามข้อมูล  ข่าวสาร  เพื่อแก้ไข
เหตุการณ์ได้ทันท่วงที 

 



   - การใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการ
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
   - ให้บริการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่  
ณ  สถานประกอบการโรงแรม 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
  - ประสานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  เจ้าหน้าที่กรม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ
บ านาญและทายาทของข้าราชการบ านาญทุก
ประเภท 
   - น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการค้นหา
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อสถานการณ์เหตุการณ์
ปัจจุบันตลอดเวลา 
   - แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้องกับงานบ าเหน็จบ านาญและการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  และ
ท าให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

 

กองช่าง 
มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรจากหนังสือราชการ ประสานทางระบบ
โทรศัพท์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ศึกษา
ระเบียบและติดตามข้อมูลมาตรฐานราคาวัสดุตาม
การค านวณราคากลางของคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ท าให้การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมาย ระเบียบและค าสั่งต่างๆ เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อเหตุการณ์ และนอกจากนั้นยังสามารถติดต่อ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอ่ืนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ 
 

ผลการประเมินพบว่า 
        - ได้ประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่
เพ่ือด าเนินการเพิ่มอัตราก าลังเพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ฝุายเครื่องจักรกลมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
พอเพียงและเหมาะสมกับปริมาณงานที่มากท า
ให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายผู้บริหารได้ทัน
ต่อเหตุการณ ์
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการ 

 

สารสนเทศและการสื่อสารมีความเพียงพอและ



พัฒนาที่สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา โดยสามารถ
รองรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
อย่างเร่งด่วน และมีความเป็นปัจจุบัน เมื่อต้องการ
สื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน และ
ภายนอกหน่วยงาน 
 

เหมาะสมโดยผ่านทางรูปแบบและเวลาการ
สื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการ และการบริหารงาน
นั้น ๆ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ดูแล และพัฒนางานให้
ทันสมัยอยู่เสมอ ได้น าระบบ Internet มาช่วยใน
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการ การติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ ให้มี 
ประสิทธิภาพและทันการณ์มากยิ่งข้ึน 

ผลการประเมิน 
   การน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดย
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างกองการศึกษาฯ และ
โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ได้มีการสื่อสารผ่าน
ทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์( E-mail) รวมทั้ง
การติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ผ่านทางไลน์( Line)เฟสบุ๊ก 
(Facebook) เป็นต้น สามารถช่วยอ านวยความ
สะดวกประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารการ
จัดส่งเอกสาร หนังสือสั่งการ การประสานงาน 
การแจ้งข่าวสาร การให้ค าปรึกษาสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไข
ปัญหาในการด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 
ข้อสรุป 
ระบบสารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร เช่น        
E-mail, Line, Facebook และโทรศัพท์มือถือ 
สามารถอ านวยความสะดวกและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานร่วมกัน 
 

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร จากหนังสือราชการ ประสานทางระบบ
โทรศัพท์  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
กองการท่องเที่ยวและกีฬามีการใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ  

- ประสานงานด้วยวาจา และทางระบบ

 
-  สารสนเทศและการสื่อสารของกองการ
ท่องเที่ยวและกีฬา มีความเพียงพอ เหมาะสม 
ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 



โทรศัพท์ เพื่อท าความเข้าใจงานในเบื้องต้นใน
ตรงกัน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้การ
ประสานงานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฝุายการ
ท่องเที่ยว มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหลาย
ช่องทางที่ส าคัญคือ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
  -  จัดท าแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ  พร้อมส าเนาแผนการด าเนินงาน
ให้กับหัวหน้าฝุายการท่องเที่ยวและผู้อ านวยการ
กองการท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการวางแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแต่ละ
โครงการจากทุกส่วนราชการ  เพื่อให้ทุกส่วน
ราชการทราบภารกิจในการจัดโครงการ/กิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนราชการ 
 

 

กองการเจ้าหน้าที่ 
     4.1 จัดท าฐานข้อมูลอัตราก าลังเพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม และใช้เป็นข้อมูลในการสรรหา
อัตราต าแหน่งว่าง 
    4.2  การศึกษาระเบียบ กฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติงานจากคู่มือ เว็บไซต์ต่างๆ  รวมทั้งขอ
ค าแนะน าบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติมากขึ้น 
 

 
     สารสนเทศและการส่ือสารชว่ยให้การ
จดัท าข้อมลูการสืบค้นข้อมลู มีความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นการลดขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 
ท าให้เกิดความคลอ่งตวัมากขึน้  รวมทัง้ใน
ด้านการพิสจูน์ความรับผิดชอบและรักษา
ความเป็นธรรมในแก่ข้าราชการและพนกังาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน มี
การใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร คือ  
     - มีการจัดส่งแผนการตรวจสอบประจ าปี และ
แผนงานตรวจสอบประจ าเดือน ที่ได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารแล้วให้กับทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
     - มีการประสานงานด้วยวาจา ในการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนล่วงหน้า ก่อนที่จะ
จัดท าใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ 3) 

 
สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีความเพียงพอ เหมาะสม ไม่ได้เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 

 



     - มีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหาร
ทราบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน อบจ. 
นศ. 
     - ใช้รายงานผลการตรวจสอบเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงานตรวจสอบประจ าเดือน และติดตามผล
การตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกส่วน
ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
5.การติดตามประเมินผล 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
หลังจากการได้ด าเนินการไปแล้ว คดีอาชญากรรม
หรือปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ลดลงหรือไม่อย่างไร 
ประเมินในรอบ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี 
 

 
        ในการติดตามประเมินผลในการ
ปฏิบัติงาน ถึงแม้นมีประสานงานให้ทราบแล้ว
ในระดับหนึ่ง ยังพบว่ามีปัญหาที่มีความเสี่ยงใน
ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงมีอยู่ 
แต่สามารถแก้ไขได้อย่างทันกาล  ถึงแม้นการ
ด าเนินงาน ในกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แล้ว ยังต้องน ามา
เป็นข้อมูลในปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 
ต้องประเมินอย่างต่อเนื่องและจะต้องมีการ
ทบทวนและหาวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 

กองกิจการสภาฯ 
จากการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานของกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น มีผลให้การติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในมีความต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งผู้ควบคุม
งานและผู้มีหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีการประเมินเป็น   
ครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ 
 

 
จากการก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลของ
กองกิจการสภาฯ ได้มีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว 

กองแผนและงบประมาณ 
๕.๑  กิจกรรมการจัดท าแผนสามปี และกิจกรรม

 
งานติดตามประเมินผล  (ฝุายติดตามและ



การจัดท าแผนด าเนินงาน (ฝุายนโยบายและแผน) 
          - ในการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.นศ. ได้ใช้
วิธีการประเมินผลเองโดยหน่วยงาน (Self 
Assesment Report = SAR)  เพ่ือเป็นเครื่องมือ 

ประเมินผล)การควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม 
 

-58- 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ในการติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานและใช้
แบบสอบทานเพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕.๒กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบายฯ) 
           - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  โดยการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง  และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
   ๕.๓  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  (ฝุายงบประมาณ)   
           - ตรวจสอบความถูกต้องในการท างาน
ตามข้ันตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
๕.4  กิจกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
และป้องกันภัยสุขภาพภาคประชาชนฯโครงการ
อบรมสมรรถนะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น และ
โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข 
(ฝ่ายสาธารณสุข)  
          - ประเมินผลโดยการส ารวจภาคสนามของ
ฝุายติดตามและประเมินผล  โดยการสัมภาษณ์และ
ใช้แบบสอบถาม  น าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 

 

กองคลัง 
ฝ่ายการเงิน 
  - สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน 
ฝ่ายการบัญชี 
  - ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
   - ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผล 
   - ใช้รายงานผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 



และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
ผลการประเมินด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา  
ปรากฏว่ามีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนจึงควรควบคุม
ความเสี่ยงหรือก าหนดกิจกรรมการควบคุมต่อไป 
ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและใบส าคัญ 
  - การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ 
   - การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ฝ่ายเร่งรัดพัฒนารายได้ 
  - ประเมินจากการจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการช าระค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่ฝุาย
เร่งรัดพัฒนารายได้ บริการทั้งในและนอกส านักงาน 
   - จากสถิติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
  - มีการสอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการต่าง ๆ      
โดยหัวหน้าฝุายบ าเหน็จบ านาญและสวัสดิการ 
   - ตรวจสอบโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ส่วนบ าเหน็จบ านาญกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
   - จากการสอบถาม  สังเกตการณ์  จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 

 

กองช่าง 
มีการติดตามผลจากการรายงานผลปฏิบัติงานแก่
ผู้บังคับบัญชาทราบ จากการประชุมประจ าเดือน
และจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน 

ผลการประเมินพบว่า 
-  ได้ทราบจากการประชาสัมพันธ์         ทาง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชตามห้วงเวลาของแต่ละเดือน 
 
 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 
ผู้บงัคบับญัชาคอยตดิตามสอบถามปัญหาใน

การท างาน  มีการประเมินผลงานเป็นครัง้คราว  
เชน่การตรวจสอบโดยหนว่ยตรวจสอบภายใน  

 

     การตดิตามประเมนิผลมีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยผู้อ านวยการกองพสัดแุละ



 ทรัพย์สินและหวัหน้าฝ่ายได้มีการตดิตามการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การติดตามประเมินผลใช้สังเกต/สอบถาม เพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกจากนี้จะใช้แบบสอบ
ทานการปฏิบัติงานช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลอีกชั้นหนึ่งส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง ด าเนินการในทุก
ขั้นตอนจะใช้ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
และพิจารณาตรวจสอบผลการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา และพิจารณาตรวจสอบผลการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาท้ังในด้านความถูกต้องของ
รูปแบบ เนื้อหา และการด าเนินการให้เสร็จทันตาม
ก าหนดเวลา ตามปฏิทินที่ก าหนด รวมถึงการ
ประสานงานที่ต่อเนื่อง เพื่อก ากับผู้ที่เก่ียวข้องให้
ปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ผลการประเมินพบว่า 
  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังคงพบ
จุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และได้มีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง หรือหมดไป 
ข้อสรุป 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังคงใช้การ
สังเกต การสอบถาม แบบสอบถามและปฏิทิน
งาน การประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารเพื่อหารือระหว่างกันและเพ่ือรับรู้
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้พร้อมทั้งเป็น
การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากในการปฏิบัติงาน
ยังคงพบจุดอ่อน หรือความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานยังคงพบจุดอ่อน หรือความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานในบางด้าน ซึ่งต้องมีการก าหนด
กิจกรรมควบคุมเพ่ือให้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลด
น้อยลงหรือหมดไป และเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการติดตามผลจากการรายงานผลการปฏิบัติงาน
แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ จากการรายงานการประชุม
ประจ าเดือนและจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 
 

 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
     กองการท่องเที่ยวและกีฬามีการติดตามและ
ประเมินผลจากรายงานผลการปฏิบัติงานแก่
ผู้บังคับบัญชา จากการประชุมประจ าเดือน และ

 
     กองการท่องเที่ยวและกีฬา มีการติดตาม
และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ สามารถลด
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของทุกส่วน



ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม โดยกองแผนและ
งบประมาณ จะออกแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจของโครงการ 

ราชการตามสมควร 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 
กองการเจ้าหน้าที่ 
5.1 การโอนย้ายถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการ
บริหารงานบุคคล 
5.2 อัตราต าแหน่งว่างลดลง การปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบมีความคล่องตัว รวดเร็วและ
เกิดผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
5.3 ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจความช านาญ
ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5.4 สังเกตพฤติกรรมโดยรวมของข้าราชการ
พนักงานว่ามีเหตุการณ์ใด ที่เป็นหรือส่อว่าจะเป็น
การกระท าความผิดทางวินัย หรือเป็นการกระท าใน
ท านองเดียวกันหรือไม่อย่างไร 
 

 
การควบคุมภายในจะช่วยให้ปัญหาอัตรา
ต าแหน่งว่างลดลง การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัว เกิดผลส าเร็จมากข้ึน แต่การโอนย้ายก็
ยังคงมีอยู่เนื่องจากถือเป็นเรื่อความก้าวหน้าใน
หน้าที่ราชการและเป็นความประสงค์ขอผู้ขอ
ย้าย จึงยังคงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ดังกล่าว 
 
    ข้าราชการพนักงานมีความเข้าใจ มีส านึกใน
การประพฤติท่ีดีตามท านองคลองธรรมและ
ระเบียบปฏิบัติทางราชการ 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายใน ใช้รายงานผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งจัดท าเป็นประจ าทุกเดือน หรือเฉพาะ
กรณีเพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละส่วนราชการ และได้ทราบความคืบหน้าใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บริหารสั่งการและ                
ผู้บริหารได้ใช้รายงานผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการพิจารณาสั่งการ 
ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบและถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
     หน่วยตรวจสอบภายใน มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ สามารถลดความ
เสี่ยงจากการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการลง
ได้ตามสมควร 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพียงพอที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่



เหมาะสมขึ้นแล้ว 
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กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม พียงพอครบ
ทั้ง 5 องค์ประกอบแม้อุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่บ้างก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้ ท าให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมี กิจกรรมการส่งญัตติเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาฯของบางส่วนราชการที่ค่อนข้างล่าช้า อันเนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการ
เสนอญัตติให้ผู้บริหารลงนาม ซึ่งต้องพิจารณาด าเนินการอย่างรอบคอบ จึงต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมโดยก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

กองแผนและงบประมาณ 
     กองแผนและงบประมาณ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม มีความเพียงพอที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) และกิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน (ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) ยังพบความเสี่ยงในระดับต่ า ก็ต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 

กองคลัง 
     จากการวิเคราะห์สรุปว่า กองคลังยังมีกิจกรรมที่ต้องควบคุมความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตาม
ประเมินผล การควบคุมตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบ ข้อ 6) มี 3 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกันสัญญา ความเสี่ยงมีเงินประกันสัญญาที่ครบก าหนดจ่าย
คืนบางรายไม่ได้คืนให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงิน ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เป็น
ภาระทางบัญชี 

2. กิจกรรมด้านการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยง คือ          
การตรวจสอบฎีกามีข้อผิดพลาดส านัก/กอง ที่จัดท าฎีกาขาดความละเอียด รอบคอบ ชัดเจน เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ 

3. กิจกรรมด้านการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงจากผู้เข้าพักในโรงแรมไม่เป็นตามการรายรับ    
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชน้อยลง 
และผู้ประกอบการขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ จึงท าให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ 

กองช่าง 
     จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ายังมีกิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยงในกองช่าง จ านวน 2 
กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมด้านการควบคุมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล ของฝุายเครื่องจักรกล  2.
กิจกรรมด้านการก าหนดราคากลางในการก่อสร้าง ของฝุายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
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กองพัสดุและทรัพย์สิน 
กองพัสดุและทรัพย์สิน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
การควบคุมท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผลที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     จากภารกิจของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการงานขุดเจาะบ่อบาดาลและ
พัฒนาบ่อบาดาล กิจกรรมขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ า งานระบบชลประทานขนาดเล็ก กิจกรรมอบรม
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอบจ. กิจกรรมดูแลสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ) 
กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมต่อไป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จากการวิเคราะห์พบว่ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 
องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในฯ และมีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล
พอสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบการควบคุมภายใน คือ ผู้บังคับบัญชา
ระดับหัวหน้าฝุายขึ้นไปควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น และ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมเพ่ือปูองกันความเสียหาย และความผิดพลาดตามสมควรอย่างไรก็ตาม   
ยังพบข้อผิดพลาดหรือความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ อยู่ ดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 
2. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่ม สาระวิชาหลัก 
3. กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา 
4. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 
จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ กองการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเสี่ยง 2 อย่าง ดังนี้ 

1. กิจกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอ าเภอ ยังมีจุดอ่อน คือ มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจไม่ตรงกัน 

2. การกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ยังมีจุดอ่อน คือ เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงานโดยตรง 
 

 
 
 



 

 
 
 


