
แบบ ปม. 
ชื่อหนวยงาน สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

แบบประเมนิการควบคุมภายใน 
สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  ถึงวันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2549 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงค

กิจกรรมดานการ

ดําเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนา

เจาหนาทีใ่หมคีวามรู

ความเขาใจเกีย่วกับ

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับที่

ถูกตองและแมนยํา  

 

 

 

 

1. เจาหนาที่ขาด

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับในการ

ปฎิบัติงาน  

 

 

 

 

1.1 เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานดาน    งาน

สารบรรรณ 

งานบริหารงานบุคคล 

งานสนับสนุนและ

บริการประชาชน  

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

1.1 กฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับที่

เกี่ยวของ  

1.2 หนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย

และหนวยงานกํากับ

ดูแล 

 

 

 

 

1. การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย  

 

 

 

 

 

1. การขาดความ

กระตือรือรนใน

การเพิ่มเติม

ความรูของ

เจาหนาที ่

2. ระเบียบ

เปลี่ยนแปลงบอย 

 

 

 

 

1. ไมตอง

ปรับปรุงการ

ควบคุม เพราะการ

ควบคุมที่มีอยู

ปองกันความเสี่ยง

ได 



 2 

แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

  งานประชาสัมพันธ 

งานอาคารสถานที่  

งานอํานวยการและ

ประสานราชการ และ

งานกิจการสภา

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

1.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 1.3 สายการบังคับ

บัญชา ติดตาม ดูแล

ตามคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา เรื่อง

การแบงงานการ

บริหารงาน พ.ศ. 

2548 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

3. การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

2. เพื่อจัดการปริมาณ

งานใหเหมาะสมกับ

ความรูความสามารถ

และปริมาณของ

บุคลากร 

 

 

 

 

 

2. สัดสวนของ

บุคลากรกับปริมาณ

งานไมเหมาะสม 

บุคลากรนอยกวา

การแบงงาน 

1.3 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

สูง 

1.4 การสงเขารับ

การอบรม 

 

 

 

2.1 คาํสั่งองคการ

บริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา เรื่อง

การแบงงานการ

บริหารงาน พ.ศ.

2548 

2.2 การสรรหา

บุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

 

 

 

 

 

2.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

2.2  สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

2.1 ปริมาณงาน

มาก จํานวน

บุคลากรนอย 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานของทาง 

อบต.เปนตาม

ระเบียบอยางรวดเรว็

ทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

3. ระเบียบและ

ขอบังคับทาง

ราชการที่สงมาถึง 

อบต. มีความลาชา 

เจาหนาทีจ่ึง

ปฎิบัติไมทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

3.1  เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 การตรวจสอบ

สถานการณปจจุบัน

จาก Internet เพื่อ

เตรียมพรอม

ลวงหนา และปฎิบัติ

ทันทีเมื่อไดรับ

หนังสือ 

2.3 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

3.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

3.2 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

3.1 ระเบียบ มติ

รัฐมนตรี สงถึง 

อบต.ชา ปฎิบัติ

ตามไมทัน 

 

 

 

 

 

 

3.2 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

4. ใหการปฎิบตัิงาน

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ มี

แผนงานลวงหนา 

 

 

 

 

 

 

 

4. ไมมีการวาง

แผนการ

ปฎิบัติงานไว

ลวงหนา 

3.2  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

4.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

3.2 ระเบียบ 

ขอบังคับ และ

หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ 

 

 

4.1 การประชมุ

รายงานผลความ

คืบหนาในการ

ปฎิบัติงานและการ

วางแผนงานในแต

ละสัปดาหใน 

3.3 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

4.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

4.2 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

4.1 บุคลากรไม

ประชุมวางแผน

รวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

5. เพื่อใหการติดตาม 

ดูแลการปฎิบตัิงาน

ของเจาหนาทีม่ี

ประสิทธิภาพ และ

พัฒนาการมีสวนรวม

ในการแกไขปญหา

รวมกัน 

 

 

 

 

 

 

5. การรวมอํานาจ

การสั่งการ การ

ติดตาม ดูแล

ควบคุมการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

4.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

5.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

วันจนัทรของทุก

สัปดาห 

 

 

 

 

5.1 การแตงตั้ง

หัวหนาสํานักงาน

ปลัด เพื่อชวยใน

การติดตาม ดแูล 

และแกไขปญหา 

4.3 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

5.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

5.2 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

5.1 การขาดการ

ติดตาม ดูแลการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่อยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

5.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

6. เพื่อสรางทัศนคติที่

ดีในการปฎิบัติงาน

และพัฒนางานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

6. เจาหนาที่บาง

คนไมเหน็

ความสําคัญและ

สนับสนุนการ

ปรับปรุง พัฒนา

หนวยงาน 

5.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

6.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

5.2 คําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา เรื่อง

การแบงงานการ

บริหารงาน พ.ศ.

2548 

6.1 การจัดกจิกรรม

สงเสริม

ความสัมพันธใน

องคกรและทัศนคติ

ที่ดีตอการ

ปฎิบัติงาน เชน การ

เขาคายพักแรม 

5.3 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

6.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

6.2 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบตัิงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ 

 

 

 

 

 

 

6.1 ทัศนคติที่ไมดี

ตอองคกรของ

เจาหนาที ่

6.2 ความรู

ความสามารถไม

ตรงกับสายงาน 

 

 

 

 

 

 

6.1 กําหนด

มาตรการ

แรงจูงใจเพิ่ม 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

7. เพื่อใหการ

จัดระบบการเก็บ

หนังสือราชการ

เปนไปอยางเปน

ระเบียบ สืบคนงาย มี

ความสอดคลองกับ

ภารกิจขององคกร 

 

 

 

 

 

7. การจัดระบบ

การเก็บหนังสือ

ราชการไมเปน

ระเบียบ ทําให

สืบคนยาก 

 

6.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

7.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

 

7.1 การจัดระบบ

การเก็บหนังสือ

ราชการใหม โดย

แบงลักษณะตาม

แผนงาน 12

แผนงาน ของ

องคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคํา 

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

7.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

7.2 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ 

 

 

 

 

 

7.1  การโยกยาย

ของเจาหนาทีท่ี่

รับผิดชอบ  

 

 

 

 

 

7.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. เพื่อใหการ

แบงแยกความ

รับผิดชอบของ

เจาหนาที่มีความ

เหมาะสมกับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การแบงแยก

หนาที่ความ

รับผิดชอบของ

เจาหนาที่ทีไ่ม

ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

7.2 กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ 

ไดแก ระเบยีบ

สํานัก

นายกรัฐมนตรวีา

ดวยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 

8.1 การวางแผนการ

ปฎิบัติงาน

ประจําเดือนของแต

ละสวน 

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

8.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ความรู

ความสามารถไม

ตรงตามสายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 การพัฒนา

บุคลากรอยาง

ตอเนื่องใหมี

ความรู

ความสามารถ  
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

ความรูความสามารถ

และมีความชดัเจน 

 8.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 8.2 การใหหัวหนา

สวนกํากับ ดูแล การ

ปฎิบัติงานอยาง

ตอเนื่องและชวย

แกไขปญหา

ขอบกพรองของงาน 

8.3 คําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา เรื่อง

การแบงงานการ

บริหารงาน พ.ศ.

2548 

8.2 การสัมภาษณ

ผลการปฎิบัตงิาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

8.2 ปริมาณงาน

มากกวาจํานวน

บุคลากร 

หลากหลายสาขา 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

9. เพื่อใหการใช

กระดาษในสํานักงาน

เปนไปอยางประหยดั 

สามารถรีไซเคิล

กลับมาใชใหมได 

9. การใชกระดาษ 

A4 อยาง

สิ้นเปลือง ไม

ประหยดั 

9.1  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

9.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดการดานทรัพยากร

และงบประมาณอยาง

เหมาะสมและคุมคา 

ปานกลาง 9.1 จัดทําโครงการ

ประหยดัพลังงาน 

 

 

 

9.1  การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

9.2 การตรวจสอบ

จํานวนการใช

กระดาษของ

สํานักงานปลดั 

9.1 จิตสํานึกของ

ผูปฎิบัติ 

9.1 สรางจิตสํานึก

ของการประหยัด

พลังงานเพิ่มขึน้ 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

10. 10.การไมดูแล

รักษาวัสดุอุปกรณ

ในการปฎิบัติงาน 

 

10.1  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

10.2  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

จัดการดานทรัพยากร

และงบประมาณอยาง

เหมาะสมและคุมคา 

ปานกลาง 10.1 การกําชบัการ

ใชและเก็บรักษา

วัสดุอุปกรณใหเปน

ระเบียบ 

 

10.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

10.2 การ

สัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงาน ปญหา

และอุปสรรคใน

การปฎิบตัิงาน

ของเจาหนาที ่

10.3 การ

ตรวจสอบพัสดุ

ประจําป 

 

10.1 จิตสํานึกของ

ผูปฎิบัติ 

10.1 สราง

จิตสํานึกของการ

รักษา ดูแล

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

11. เพื่อใหการ

ติดตาม ประเมนิผล

การดําเนนิโครงการ

ตามแผนพัฒนา 

เปนไปอยางถกูตอง

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

 

11. ความไม

ตอเนื่องในการ

ติดตาม

ประเมินผลการ

ดําเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนา 

 

 

 

 

11.1  เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานดาน

นโยบายและ

แผนพัฒนา เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

11.1 กําชบั

คณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผล

การดําเนนิการ

โครงการตาม

แผนพัฒนาใหมีการ

ติดตามประเมนิผล

อยางตอเนื่องและ

รายงานผลใหที่

ประชุมสภา 

10.4 การรายงาน

ผลการจัดซื้อพัสดุ

ประจําป 

11.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

11.2 การรายงาน

ผลการดําเนินการ

ติดตาม 

ประเมินผล

โครงการตาม

แผนพัฒนา 

 

 

 
 

11.1คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนาไม

ปฎิบัติอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

11.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

11.3 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 รับทราบอยาง

ตอเนื่อง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

12. เพื่อใหการจัดทํา

ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําป เปนไปอยาง

เรียบรอย ถูกตองตาม

ระเบียบ และ

ครอบคลุม

แผนพัฒนา 

12.  การโอน 

แกไข 

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณมี

ตลอดป 

 

12.1 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

12.1 เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานดาน

นโยบายและ

แผนพัฒนา การจัดทํา

ขอบัญญัติ อบต 

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

สูง 12.1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการ

งบประมาณของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 

12.2 วางแผนการ

จัดทํางบประมาณ

ใหสมดุลเพยีงพอ

ตอการใชจายตลอด

ปงบประมาณและ 

12.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

12.2 การ

ประเมินผลจาก

หนวยงาน องคกร

ที่เกี่ยวของ 

 

 

12.1 การโอน 

แกไข 

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณตลอด

ป 

12.1  ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนา 

12.3 กําชับการ

วางแผนเสนอ

โครงการของแตละ

หนวยงาน ควรเปน

โครงการที่มีความ

ตอเนื่อง เพื่อ

ประโยชนในการตั้ง

งบประมาณ 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

13. เพื่อใหเจาหนาที่

รับทราบขอมูล 

ขาวสาร มติที่ประชุม

สภา และประชุม

อื่นๆ  สําหรับการ

เตรียมความพรอมสู

การปฎิบัติอยาง

ถูกตองและรวดเร็ว 

 

 

13. ขาดการ

เผยแพรผลการ

ประชุมสภาและ

ประชุมอื่นๆที่

เกี่ยวของ ให

เจาหนาทีใ่น

องคกรรับทราบ 

เพื่อเตรียมความ

พรอมสูการปฎิบัติ

อยางถูกตอง 

 

 

13.1  เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

13.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

สูง 

สอดคลองกับ

แผนพัฒนา 

13.1 ใหหวัหนา

สวนทุกคน 

เจาหนาทีว่ิเคราะห

นโยบายและแผน 

เขารวมประชมุทุก

ครั้งและใหผูชวย

เจาหนาที่บนัทกึ

ขอมูล บันทึกการ

ประชุมเพื่อพมิพ

รายงานผลเผยแพร

ทุกครั้ง 

 

 

13.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

13.2 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

13.3 การ

สัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงาน ปญหา

และอุปสรรคใน 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

14. เพื่อใหการปฎิบัติ

หนาที่เวรยาม

รักษาการณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

14. เจาหนาทีไ่ม

ปฎิบัติหนาที่เวร

ยามรักษาการณ

อยางเต็มกําลัง 

เต็มเวลา 

 

 

 

14.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

14.2 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 

 

สูง 

 

 

14.1 กําหนด

มาตรการ/

บทลงโทษที่ชัดเจน

สําหรับผูไมปฎิบัติ

หนาที่เวรยาม

รักษาการณ 

14.2 ผูตรวจเวรยาม

รักษาการณตรวจ

เวรอยางสม่ําเสมอ

ทุกครั้ง 

การปฎิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

14.2 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

14.3 การ

สัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงาน ปญหา

และอุปสรรคใน

การปฎิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

14.3 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม 

 

 

14.2 ความไมเห็น

ความสําคัญของ

การปฎิบัติเวรยาม

รักษาการณของ

เจาหนาที ่

 

 

14.2 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

15. เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยของ

เจาหนาทีใ่หมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

15. เจาหนาทีม่ี

จํานวนนอยทีจ่ะ

ปฎิบัติหนาที่เวร

ยามรักษาการณ 

โดยสวนใหญเปน

สมาชิก อบต.  

 

 

 

15.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

15.2 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

15.3 เพื่อพัฒนาการ

ปฎิบัติงานดานการ 

 

 

ปานกลาง 

 

 

15.1 สรรหา

บุคลากรเพิ่ม 

15.2 จัดอบรม/สง

เจาหนาทีเ่ขารับการ

อบรมเพิ่มเติมอยาง

ตอเนื่อง 

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

15.1  การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

15.2 การ

สัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงาน ปญหา

และอุปสรรคใน

การปฎิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

 

 

 

15.1 ทัศนคติที่ดี

ตอการปฎิบัติ

หนาที่เวรยาม

รักษาการณของ

เจาหนาที ่

 

 

15.1 สราง

แรงจูงใจเพิ่มขึน้ 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

16. เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

16. เจาหนาที

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยมีเพียงคนเดียว 

 

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

16.1 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

16.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

สูง 

 

 

16.1 จัดตั้ง อปพร.

ตําบลเวียงพางคํา 

เพื่อชวยในการ

ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

 

16.1 การ

ประเมินผล 

จากผูบังคับบัญชา 

16.2 การ

สัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงาน ปญหา

และอุปสรรคใน

การปฎิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

 

 

16.1 จิตสํานึกที่ดี

ตอการปฎิบัติงาน 

 

 

16.1 สราง

แรงจูงใจเพิ่มขึน้ 
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แบบ ปม. 
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานระบบ

การเงิน 

1. เพื่อใหการจดัการ

ดานระบบการโอน 

แกไข เปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ เปนไป

อยางถูกตอง มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 

 

 

1. การโอน แกไข 

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณมี

ตลอดป 

 

 

 

 

1.1  เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

1.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

สูง 

 

 

 

1.1 การกําชับการ

วางแผนเสนอ

โครงการของแตละ

หนวยงาน ควรเปน

โครงการที่มีความ

ตอเนื่อง เพื่อ

ประโยชนในการตั้ง

งบประมาณ 

1.2 วางแผนการ

จัดทํางบประมาณ

ใหสมดุลเพยีงพอ 

 

 

 

12.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

12.2 การ

ประเมินผลจาก

หนวยงาน องคกร

ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

12.1 การโอน 

แกไข 

เปลี่ยนแปลง

งบประมาณตลอด

ป  

 

 

 

 

12.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

2. เพื่อใหการยมืเงิน

สะสมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

2. การยืมเงิน

สะสมที่ผิด

ระเบียบ 

 

 

 

 

2.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 

 

 

สูง 

ตอการใชจายตลอด

ปงบประมาณและ

สอดคลองกับ

แผนพัฒนา 

2.1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน 

การเบิก – จายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.

2541  และแกไข 

 

 

 

 

2.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

2.1 การเบิก

จายเงินสะสมมี

เอกสารฎีกาไม

ครบถวน 

 

 

 

 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 
วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 

2.2 กฎหมาย

ระเบียบ และ

หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ  

2.3 หัวหนา

สํานักงานปลดั

ตรวจสอบหลกัฐาน

เปนชั้นแรก 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมี

อยูและสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานระเบียบ

กฎหมาย 

1. เพื่อใหการปฎิบัติ

ตามพระราชบญัญัติ

ขอมูลขาวสารทาง

ราชการไดอยาง

ถูกตอง 

 

 

 

1.1  เจาหนาทีผู่

ปฎิบัติงานขาด

ความรูความเขาใจ

ในการดําเนินงาน

ตามขั้นตอนของ

กฎหมาย  

1.2 ประชาชนเขา

มามีสวนรวมนอย

ในการตรวจดู

ขอมูลขาวสาร

ตางๆ 

 

 

 

1.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 

 

สูง 

 

 

 

1.1 พระราชบัญญํติ

ขอมูลขาวสารของ

ทางราชการ พ.ศ.

2540 

1.2 ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตร ีวา

ดวยหลักเกณฑ

เงื่อนไขวิธีการ

ปฎิบัติขอมูล

ขาวสาร 

 

 

 

 

1.1 สอบทานการ

ปฎิบัติงานตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

1.1 เจาหนาทีไ่มมี

จิตสํานึกที่ดใีน

การพัฒนาความรู 

1.2 ประชาชนไม

สนใจในการเขา

มามีสวนรวมใน

การตรวจดูขอมูล

ขาวสาร 

 

 

 

1.2 สรางจิตสํานึก

เพิ่มขึ้น 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

2. เพื่อใหการปฎิบัติ

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนา

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2546 ไดอยางถูกตอง 

 

 

 

 

2.1 ความลาชาใน

การดําเนนิการจัดทํา

แผนพัฒนา เกดิจาก

มีคณะกรรมการ

หลายชุด 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

2.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

สูง 

1.3 หนังสือสั่งการ

กระทรวงมหาดไทย

และหนวยงานกํากับ

ดูแล 

2.1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนา

ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2546 

 

 

 

 

 

2.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

 

 

2.1 ความลาชาใน

การจัดทําแผน

ของ

คณะกรรมการแต

ละชุด 

 

 

 

 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อพัฒนาการนํา

กฎหมาย ระเบยีบ 

ขอบังคับที่ทันสมัย

มาใชในการ

ปฎิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

3. กฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ

ลาสมัย หรือไม

เหมาะสมตอการ

ปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

3.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

2.2 หนังสอืสั่งการ

ของ

กระทรวงมหาดไทย 

กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น

และอื่นๆที่เกีย่วของ 

3.1 จัดประชุมชี้แจง 

และอบรมใหความรู

เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบและขอบังคับ

ที่เกี่ยวของในการ

ปฎิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

3.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

3.1 ความลาสมัย

ของกฎหมาย 

3.2 ความไม

กระตือรือรนใน

การพัฒนาความรู

เกี่ยวกับกฎหมาย

ปฎิบัติงานของ 

 

 

 

 

 

 

3.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

  3.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 3.2 กําชับใหเจาหนาที่

ทุกคนพัฒนาความรู

ความเขาใจของตนเอง

อยางสม่ําเสมอ 

3.3 จัดทําสรุปขอ

กฎหมายระเบยีบที่

เกี่ยวของกับ

ปฎิบัติงาน เพือ่เปน

เครื่องมือในการ

ปฎิบัติงานใชใน

หนวยงาน 

3.2 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

เจาหนาที ่  
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แบบ ปม. 

ชื่อหนวยงาน สวนการคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา 
แบบประเมนิการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  ถึงวันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2549 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

1. เพื่อใหการจดัเก็บ

รายได และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ที่จัดเก็บเอง เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

สรางรายไดให อบต. 

 

 

 

1. การเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

โดยไมแจงให

เจาหนาที่ทราบ 

 

 

 

 

1.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

1.1 กําชับเจาหนาที่

หมั่นตรวจตรา 

ติดตาม ผูเสียภาษี การ

ติดตามการขึ้นปาย 

รานคาทั้งเกาและใหม 

เพื่อทําหนังสือแจง

การเสียภาษี   และ 

 

 

 

1.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

 

 

1.1 การ

เปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน

โดยไมแจง 

1.2 การไมติดตาม

ของเจาหนาที ่

 

 

 

1.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพื่อใหการจดัเก็บ

รายได และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ที่จัดเก็บเอง เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ  

 

 

 

 

 

 

 

2. ไมมีเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบงาน

พัฒนารายไดและ

การเก็บรายได

โดยตรง 

 

1.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

2.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

การเปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

1.2 พรบ.ภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

พ.ศ. 2475 และแกไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

5) พ.ศ. 2543 

2.1 สรรหาบุคลากร

เพิ่มตามแผน

อัตรากําลัง 

 

1.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

2.1 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ขาด

ผูรับผิดชอบ

โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ใหเจาหนาที่

สวนการคลังคน

ใดคนหนึ่งปฎบิัติ

หนาที่แทนกอนที่

จะมีเจาหนาที่

บรรจุหรือ

โอนยายมา 



 30 

แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

สรางรายไดให อบต. 

 

 

 

3. เพื่อใหการจดัเก็บ

รายได และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ที่จัดเก็บเอง เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ

สรางรายไดให อบต. 

 

 

 

 

 

3. ไมมีแผนทีภ่าษี

เปนเครื่องมือ

ดําเนินการจัดเก็บ

รายได 

2.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

3.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

3.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

3.1 ดําเนินการจัดทํา

แผนที่ภาษ ี

 

 

 

 

3.1 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

3.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

3.1 การไมมีแผน

ที่ภาษี ทําใหการ

เก็บรายไดไม

ครอบคลุมพื้นที่ 

 

 

 

 

3.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

4. เพื่อใหการจดัเก็บ

รายได และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ที่จัดเก็บเอง เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ

สรางรายไดให อบต. 

 

 

5. เพื่อใหการจดัหา

ทรัพยสินไดคณุภาพ

ตรงตามความ

ตองการของผูใช 

4. เจาหนาทีไ่ม

ติดตามผูเสียภาษีให

เขามายื่นแบบชําระ

ภาษีตาม

กําหนดเวลา 

 

 

 

 

5. ผูใชพัสดุมีสวน

รวมนอยในการ

กําหนดความ

ตองการ 

4.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

4.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

5.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

4.1 กําชับเจาหนาที่

หมั่นตรวจตรา 

ติดตาม ผูเสียภาษี การ

ติดตามการขึ้นปาย

ของ รานคาทั้งเกาและ

ใหม เพื่อทําหนังสือ

แจงการเสียภาษี 

 

 

5.1 กําชับเจาหนาที่

ปฎิบัติการจัดหาพัสดุ

ครุภัณฑใหตรงตาม

แผนการจัดซือ้พัสดุ 

4.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

5.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

4.1 ขาดเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบ

โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

5.1 ขาดการมีสวน

รวมในการวาง

แผนการจัดหา

พัสดุ 

4.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 มีการวางแผน

จัดหาพัสดุ

ประจําปของแต

ละสวน 
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แบบ ปม. 
 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

6. เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานจัดซื้อจัด

จางพัสดุเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และมติคณะรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

6. การจัดซื้อจดัจาง

พัสดุเปนรายเการาย

เดิม อาจทําใหเกิด

การทุจริตได 

 

5.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

6.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกจิ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 จัดระบบการ

จัดซื้อจัดจางทีม่ีราคา

ตั้งแต 2,000,000 บาท

ขึ้นไป เปนระบบ E – 

Auction 

5.2 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

6.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

อยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

 6.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 6.2 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบรหิาร

ราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

7) พ.ศ. 2545 

6.3 กฎหมาย ระเบียบ 

และหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ 

6.2 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

6.2 การขาด

จิตสํานึกที่ดใีน

การปฎิบัติงาน

ของเจาหนาที ่

6.ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

7. เพื่อใหการใช

ทรัพยสินเปนไปดวย

ความปลอดภยั ตรง

ตามคุณสมบัติ อยาง

ถูกตอง ปองกันการ

ชํารุดกอนเวลา 

7. การใชทรัพยสิน

ไมตรงตาม

คุณสมบัติของพัสดุ 

อาจทําใหทรัพยสิน

ชํารุดกอนเวลา 

7.1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

7.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

ปานกลาง 7.1 กําชับใหทกุสวน

ดูแลรับผิดชอบพัสดุ

ของแตละสวนเปน

อยางด ี

 

7.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

7.2 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

 

7.1 การใชพัสดุผิด

ประเภท 

7.2 การใช

ประเภทที่

เหมือนกนั 

ทดแทนของจริง 

7.2 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

8. เพื่อใหมกีารเก็บ

รักษาเครื่องมอื

อุปกรณเปนระเบียบ 

พรอมใชงาน มีความ

ปลอดภัยและ

ครบถวน 

8. สถานที่ติดตั้ง

และเก็บรักษา

ทรัพยสินไม

เหมาะสม 

 

8.1  เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

8.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

ปานกลาง 8.1 จัดใหมีสถานที่

เก็บรักษาพสัด ุ

ครุภัณฑที่เหมาะสม

กับประเภทของพัสดุ 

 

8.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

8.2 การ

สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

8.1 การเก็บรักษา

ไมเปนระเบยีบ

หลังจากการใช

ทรัพยสินของทาง

ราชการ 

8.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 
 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

9. เพื่อใหมกีารเก็บ

รักษาเครื่องมอื

อุปกรณเปนระเบียบ 

พรอมใชงาน มีความ

ปลอดภัยและ

ครบถวน 

9. เจาหนาที่ที่

รับผิดชอบดูแล

ทรัพยสินเพยีงคน

เดียว ทําใหดูแลไม

ทั่วถึง 

 

9.1  เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

9.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

ปานกลาง 9.1 แตงตั้งเจาหนาที่

ตรวจสอบพัสดุ 

 

9.1  การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

9.2 รายงานผล

การตรวจสอบ

พัสดุจาก

เจาหนาที่

ตรวจสอบ  

 

 

9.1  การดูแลไม

ทั่วถึง 

9.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

10. เพื่อใหการจัดซื้อ

พัสดุไดคุณภาพตรง

ตามความตองการ

ของผูใช 

10. ไมมีแผนการ

จัดซื้อพัสดุของแต

ละสวนอยางชดัเจน 

ทําใหซื้อพัสดไุม

ตรงตามตองการ

และใชอยาง

ฟุมเฟอย 

 

10.1 เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

10.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

ปานกลาง 10.1 แตละสวนวาง

แผนการใชพสัดุ

ประจําป 

10.2 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบรหิาร

ราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

7) พ.ศ. 2545 

 

10.1 สัมภาษณ

ผูใชพัสดุทุก

สวน 

 

10.1  ขาดการวาง

แผนการจัดซือ้

พัสดุทําใหการใช

พัสดุไมเปนไป

ตามเนื้องานและ

ความตองการของ

ผูใช 

10.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

11. เพื่อการรักษา 

ซอมแซมเครื่องมือ 

อุปกรณใหเปน

ระเบียบ มีความ

ปลอดภัย และคุมคา

ในการใชงาน 

11.ไมมีแผนการ

ซอมบํารุงรักษา

ทรัพยสินที่ชัดเจน 

11.1  เพื่อปองกันและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

11.2  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

ปานกลาง 11.1 วางแผนการซอม

บํารุง รักษาทรัพยสิน

ประจําป 

งบประมาณ 

11.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

11.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูใชงาน

เครื่องมือ 

อุปกรณ 

11.3  รายงานผล

การตรวจสอบ

พัสดุจาก

เจาหนาที่

ตรวจสอบ  

11.1 ขาดการวาง

แผนการซอม

บํารุง ทําใหการใช

งานเครื่องมือ 

อุปกรณไมเกดิ

ความคุมคา 

11.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานระบบ

การเงิน 

1. เพื่อใหการรับ - 

เบิกจายเงินทกุ

ประเภท และการ

บันทึกบัญชีเปนไป

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

 

 

 

1. 1. เจาหนาทีท่ี่

รับผิดชอบในการ

รับเงิน – จายเงิน 

และบันทึกบญัชี

รายรับ – รายจาย 

และตรวจสอบความ

ถูกตอง เปนคน 

 

 

 

1. 1 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

1.1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน – 

การเบิกจายเงนิ การ

ฝากเงิน การเกบ็รักษา

เงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครอง 

 

 

 

1.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

1.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

1.1 การสรรหา

บุคลากรเพิ่ม

เปนไปอยางลาชา 

 

 

 

1.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 เดียวกัน อาจทาํให

เกิดการผิดพลาดใน

การลงบัญชี และ

ยากแกการ

ตรวจสอบ 

1.2 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 

1.2 ระเบียบของกรม

กาปรกครองวาดวย

การบันทึกบัญชีการ

จัดทําทะเบียนและ

รายงานการเงนิของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2543 

1.2 ตรวจสอบ

บัญชีรายรับ – 

รายจาย 

1.3 ตรวจ

รายงานทางการ

เงิน 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    1.3 การปฎิบัติตาม

ขอบัญญัติ อบต. เรื่อง

งบประมาณรายจาย

ประจําป และ

งบประมาณรายจาย

เพิ่มเติม 

1.4 กฎหมาย หนังสือ

สั่งการ และระเบียบที่

เกี่ยวของ 

1.5 สรรหาบุคลากร

เพิ่มตามแผน

อัตรากําลัง 

   



 42 

แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    1.6 กําชับการบันทึก

บัญชีเงินสดบัญชีเงิน

ฝากธนาคาร และรับ

โอน โดยแยกประเภท

อยางชัดเจน และ

บันทึกใหถูกตองเปน

ปจจุบัน สามารถ

ตรวจสอบไดทันที 

1.7 ใชมาตรการ

ลงโทษทางวินยัที่

ชัดเจนสําหรับผูไม

ปฎิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

2. เพื่อใหการจายเงิน

ทุกประเภท

ดําเนินการเปนไป

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

2. การจายเงนิที่ผิด

ระเบียบเพื่อการ

เรงดวน 

 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

2.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

สูง 2.1 กําชับแตละสวน

แจงการยืมเงิน หรือ

เบกิจายเงินลวงหนา

กอน 3 วนั เพือ่ใหงาน

การเงินเตรียมความ

พรอมในการเบิกจาย 

2.2 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน – 

การเบิกจายเงนิ การ

ฝากเงิน การเกบ็รักษา

เงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครอง 

2.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

2.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

2.1  ความ

จําเปนตองจายเงิน

เพื่อการ

ปฎิบัติงานที่

เรงดวนทนัทีมี

ตลอด

ปงบประมาณ 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 

2.3 ระเบียบของกรม

กาปรกครองวาดวย

การบันทึกบัญชีการ

จัดทําทะเบียนและ

รายงานการเงนิของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2543 

กฎหมาย  
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

3. เพื่อใหการเบิก

จายเงิน มีความถูก

ตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรีและมี

หลักฐานครบถวน

ตรวจสอบได 

 

 

3. การเบิกจายเงิน

โดยไมมีหลักฐาน

ประกอบ เชน 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

3.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

3.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

สูง 

หนังสือสั่งการ และ

ระเบียบที่เกี่ยวของ 

3.1 ตรวจสอบ

หลักฐานการจายเงิน

เมื่อมีการจายเงินทุก

ครั้ง 

3.2 จัดใหแตละสวน

จัดทําฎีกาเอง โดยมี

หัวหนาสวน

ตรวจสอบหลกัฐาน

เปนชั้นแรก 

 

 

 

3.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

3.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

3.1 การขาด

หลักฐานในการ

เบิกจายเงิน 

 

 

3.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    3.3 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน – 

การเบิกจายเงนิ การ

ฝากเงิน การเกบ็รักษา

เงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

4. เพื่อใหการยมืเงิน

และสงใชตรงเวลา 

เปนไปตามระเบียบ 

4. ผูยืมเงินมักไมสง

เงินใชตาม

กําหนดเวลา และมี

การยืมใหมโดยยัง

ไมใชเงินยืมเกา 

4.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

4.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

ปานกลาง 4.1 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน – 

การเบกิจายเงนิ การ

ฝากเงิน การเกบ็รักษา

เงินและการตรวจเงิน

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 

2541 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2543 

4.1 สอบทาน

การปฎิบัติงาน

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรี 

4.2 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

4.1 การยืมเงินโดย

เรงดวนตลอด

ปงบประมาณ 

และการเดินทาง

ไปราชการอยาง

เรงดวนและ

บอยครั้ง 

4.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 กําชับการสงใช

เงินยืมเกาตาม

กําหนดเวลา แลวจึง

คอยยืมเงินใหม  
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานกฎหมาย 

1. เพื่อใหการจดัเก็บ

รายได และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

ที่จัดเก็บเอง เปนไป

อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ

สรางรายไดให อบต. 

 

 

1. ประชาชนผูเสีย

ภาษีบางรายยังไม

เขาใจการเสยีภาษี

อากร และ

คาธรรมเนียมตาง ๆ 

และไมทราบ

กําหนดเวลาในการ

เสียภาษ ี

 

 

 

1.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

1.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

สูง 

 

 

1.1  ประชาสัมพันธ

ความรูเกี่ยวกบัการ

เสียภาษแีละ

กําหนดเวลาในการ

เสียภาษแีกประชาชน

ในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

 

 

 

1.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

1.2  สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

1.1 ประชาชนขาด

ความเขาใจ

เกี่ยวกับการเสีย

ภาษ ี

 

 

1.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

2. เพื่อใหมกีาร

ดําเนินการเกีย่วกับ

ระบบการเงินเปนไป

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรีอยางมี

ประสิทธิภาพ  

2. เจาหนาที่ขาด

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ในการปฎิบัติงาน 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

2.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบงัคับ 

 

สูง 2.1 การอบรม/การ

ทบทวนกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ 

และเขารวมประชุม

รับทราบนโยบาย 

ระเบียบอยางตอเนื่อง

ทุกครั้ง 

2.2 จัดทําสรุปขอ

กฎหมายระเบยีบใน

การปฎิบัติงานของ

สวนการคลัง 

2.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2.2  สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

2.1 เจาหนาทีข่าด

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

3. เพื่อใหมกีาร

ดําเนินการเกีย่วกับ

ระบบการเงินเปนไป

ตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมติ

คณะรัฐมนตรีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีการใชอํานาจ

หนาที่ตามกฎหมาย

ใหเปนประโยชนแก

ตนเอง 

3.1  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

3.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 3.1 กําหนดมาตรการ/

บทลงโทษที่ชัดเจน

สําหรับผูไมปฎิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

3.2 กํากับ ติดตามดูแล

อยางตอเนื่องจาก

ผูบังคับบัญชา/

ผูบริหาร 

3.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

3.2  สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

3.1 การใชอํานาจ

หนาที่ตาม

กฎหมายเพื่อหา

ผลประโยชน

สวนตัว 

3.2 การขาด

จิตสํานึกที่ดใีน

การปฎิบัติงานใน

หนาที ่

3.1 สรางจิตสํานึก

เพิ่มขึ้น 

 

 

 



 52 

แบบ ปม. 
 

ชื่อหนวยงาน สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
แบบประเมนิการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  ถึงวันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2549 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

1. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

โยธาเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1. ขาดบุคลการใน

การปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

1.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

สูง 

 

 

 

1.1 สรรหาบุคลากร

เพิ่มตามแผน

อัตรากําลัง 

 

 

 

 

 

1.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

1.1 ขาดบุคลากร
ในการ

ปฎิบัติงาน 

1.2 เนื้องาน
มากกวา

บุคลากร 

 

 

 

1.1 ใหเจาหนาที่

ภายในสวนโยธา

ปฎิบัติหนาทีแ่ทน 
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แบบ ปม. 

 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

โยธาเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขาดอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใช

ในการปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 วางแผนการจัดซื้อ

ในการจดัซื้อพัสดุ

ประจําป 

 

1.2  สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

2.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ขาดอุปกรณ

เครื่องมือเครื่องใช

ในการปฎิบัติงาน 

2.2 อุปกรณ

เครื่องมือมีราคา

แพง 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

3. เพื่อใหการกอสราง

และควบคุมอาคารมี

ความถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

3. ผูรับจางบางราย

ไมปฎิบัติตาม

สัญญา ทําใหเกิด

ความลาชาในการ

กอสราง 

3.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

3.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 3.1 แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจ

งานจาง ติดตาม และ

ตรวจเปนระยะๆอยาง

ตอเนื่อง 

3.2 พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 แกไขเพิม่เติม

จนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 

2543 

3.3 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยพัสดุของ 

3.1 การรายงาน

ผลการ

ตรวจสอบของ

คณะกรรมการ

ตรวจงานจาง 

3.2 สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

3.1 การไมติดตาม

และตรวจตรา

อยางละเอียดและ

ตอเนื่องของ

คณะกรรมการ

ตรวจงานจาง 

3.2 การไมปฎบิัติ

ตามสัญญาของผู

รับจาง 

3.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

   หนวยการบหิาร

ราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแกไข

เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

7) พ.ศ. 2545 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานระบบ

การเงิน 

1. เพื่อใหการ

ออกแบบและ

ประมาณการมคีวาม

ถูกตองตามกฎหมาย

ระเบียบ และ

ขอบังคับ   

 

 

 

1. ราคากลางที่

กําหนดโดยสํานัก

งบประมาณเปนราย

ป ไมสอดคลองกับ

ราคาทองถิ่น 

 

 

 

1.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

1.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

1.1 ใชราคากลางของ

ตลาดทองถิ่น โดย

พิจารณาถึงความ

เหมาะสม 

1.2 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการพัสดุของ

หนวยการบรหิาร

ราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และแกไข  

 

 

 

1.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

1.2 สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

 

 

 

1.1  การ

เปลี่ยนแปลงราคา

วัสดุกอสราง

ตลอดเวลา 

 

 

 

1.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

    เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 

7) พ.ศ. 2545 

1.3 สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหา และ 

อุปสรรคของ

เจาหนาที ่
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แบบ ปม. 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานกฎหมาย 

1. เพื่อใหการ

ปฎิบัติงานควบคุม

อาคาร และการ

กอสราง 

 

 

1. ขาดกฎหมาย

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ที่ใชในการ

ปฎิบัติงาน 

 

 

 

1.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

1.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

 

ปานกลาง 

 

 

1.1 สรรหากฎหมาย

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 สําหรับใชใน

การปฎิบัติงาน 

 

 

 

1.1 สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

1.2 สัมภาษณผล

การปฎิบัติงาน 

ปญหา และ 

อุปสรรคของ

เจาหนาที ่

 

 

1.1 ขาดกฎหมาย

ในการปฎิบัติงาน 

 

 

1.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

2. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

โยธาเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ อยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. เจาหนาทีไ่ม

เขาใจกฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการปฎิบัตงิาน

อยางแทจริง ทาํให

เกิดความลาชาใน

การปฎิบัติงาน 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

2.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎบิัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 2.1  การอบรม

ทบทวนกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ/ประชุม

รับทราบนโยบายและ

ระเบียบอยางตอเนื่อง

ทุกครั้ง 

2.2 จัดทําสรุปขอกฎฆ

มาย ระเบยีบในการ

ปฎิบัติงานของสวน

โยธา 

2.3 กํากับดแูลการ

ปฎิบัติงานใหเปนไป 

2.1 การประเมนิ

จาก

ผูบังคับบัญชา 

2.2 สอบทาน

การปฎิบัติ

หนาที่ของ

เจาหนาทีต่าม

กฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

2.3  สัมภาษณ

ผลการ

ปฎิบัติงาน  

2.1 เจาหนาทีข่าด

ความรูเกี่ยวกบั

กฎหมาย 

2.2 เจาหนาทีไ่มมี

จิตสํานึกในการ

พัฒนาความรู 

2.1 สรางจิตสํานึก

เพิ่มขึ้น 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตามกฎหมาย ระเบียบ

จากผูบังคับบัญชา/

ผูบริหาร 

ปญหา และ 

อุปสรรคของ

เจาหนาที ่
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แบบ ปม. 

ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
แบบประเมนิการควบคุมภายใน 

สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2548  ถึงวันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2549 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

1. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ 

 

 

 

1. ขาดบุคลากรใน

การปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

1.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

1.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

1.1 สรรหาบุคลากร

เพิ่มตามแผน

อัตรากําลัง 

 

 

 

 

 

1.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคบับัญชา 

1.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

1.1  ขาดบุคลากร

ในการปฎิบัติงาน

ตรงตามสายงาน 

 

 

 

1.1 ใหเจาหนาที่

ภายในสวน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

และงานนโยบาย

และแผนปฎิบตัิ

หนาที่ในการ 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

ขอบังคับอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

  1.3  การ

สอบถามความ

พึงพอใจของ

ประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 

 วางแผนการศึกษา

และสงเสริม

สนับสนุน

กิจกรรมสงเสริม

การศึกษารวมกัน

ในบางกจิกรรม 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

2. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

2.บุคลากรขาด

ประสบการณใน

การปฎิบัติงานดาน

การบริหาร

การศึกษา 

 

2.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

2.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 2.1 สงเจาหนาที่รับ

การอบรมการจัดทํา

หลักสูตร การ

วิเคราะหหลักสูตร 

ตลอดจนมาตรฐาน

การศึกษาในทกุระดับ 

/ประชุมรับทราบ

นโยบาย ระเบยีบที่

เกี่ยวของอยาง

ตอเนื่องทุกครัง้ 

 

2.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

2.3 การสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2.1 บุคลากร

ขาด

ประสบการณ

ในการบริหาร

การศึกษา 

2.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 



 64 

แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เพื่อใหการ

ดําเนินงานของสวน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. เจาหนาที่ขาด

ความเขาใจเกีย่วกับ

กฎหมาย ระเบยีบที่

เกี่ยวของกับการ

ปฎิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูง 

2.2 จัดทําสรุปขอ

กฎหมาย พรบ.

การศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษา 

ใชในสวนการศึกษาฯ 

2.3 ผูบังคับบัญชา

กํากับ ดแูล ติดตาม 

อยางตอเนื่อง 

3.1 สงเจาหนาที่รับ

การอบรมการจัดทํา

หลักสูตร การ

วิเคราะหหลักสูตร 

ตลอดจนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 เจาหนาทีข่าด

ความเขาใจ

กฎหมาย ระเบยีบ

อยางแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

เปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และ

ขอบังคับอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 3.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 การจัดการศกึษาใน

ทุกระดับ/ประชุม

รับทราบนโยบาย 

ระเบียบอยางตอเนื่อง

ทุกครั้ง 

3.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

3.3 การ

สอบถามความ

พึงพอใจของ

ประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

4.  เพื่อใหการ

ดําเนินงานการ

บริหารจัดการศูนย

พัฒนาเดก็อนบุาล

และปฐมวัยเปนไป

ตามมาตรฐานอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4. การบริหาร

จัดการศูนยพฒันา

เด็กอนุบาลและ

ปฐมวัยยังไมได

มาตรฐาน 

4.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

4.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 4.1 การวาง

แผนพฒันา ปรับปรุง

ซอมแซม กอสราง 

เพิ่มเติม ตาม

แผนพัฒนา 

4.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

4.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

4.3 การสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

4.1 การบริหาร

จัดการที่ยัง

ไมไดมาตรฐาน 

4.2 การปฎิบัติที่

ไมถูกตองของ

เจาหนาที ่

4.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 
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แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

5.  เพื่อใหการ

ดําเนินการตาม

ระเบียบ และหนังสือ

สั่งการ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

5. ระเบียบ ที่เปน

แนวทางปฎิบตัิงาน

สงมายัง อบต.ลาชา 

จึงทําใหเกิดความ

ลาชาในทางปฎิบัติ 

5.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

5.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 5.1 การตรวจสอบ

สถานการณปจจุบัน

จาก Internet เพื่อ

เตรียมความพรอม

ลวงหนา และปฎิบัติ

ทันทีเมื่อไดรับ

หนังสือ 

5.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

5.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

5.3 การสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

5.1 การ

ดําเนินการตาม

ระเบียบไม

ทันเวลา 

เนื่องจากไดรับ

หนังสือสั่งการ 

ระเบียบลาชา 

5.1 ไมตองมีกา

ปรับปรุง 



 68 

แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

6. เพื่อใหการ

ดําเนินงานสงเสริม

สนับสนุนการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรมเปนไป

ตามวัตถุประสงค

และมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

6. งานดานสงเสริม

สนับสนุนการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม มีความ

หลากหลายในเนื้อ

งาน ทําให

ปฎิบัติงานไมบรรลุ

ตามวัตถุประสงค

เทาที่ควร 

6.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

6.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 6.1 การวางแผนการ

ดําเนินงานลวงหนา

อยางชัดเจน 

6.2 กํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการ

ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

6.3 จัดสรร

งบประมาณให

เพียงพอตอความ

จําเปนอยางเหมาะสม 

 

6.1  การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

6.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

6.3 การสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

6.1 ความ

หลากหลายของ

เนื้องาน 

6.2 การปฎิบัติ

ไมตรงตาม

วัตถุประสงค

ของงาน 

6.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 



 69 

แบบ ปม. 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม(กระบวนการ

ปฎิบตัิงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ดานของ

งานทีป่ระเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู

และสาเหตุ 

(2) 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุมดานการ

ดําเนินงาน 

(3) 

ระดับ

ความเสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

(6) 

จุดออนและ

สาเหตุ 

(7) 

การปรับปรงุการ

ควบคุม 

(8) 

7.  เพื่อใหการ

ประสานงานกบั

องคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน และ

องคกรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับงานสวน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

สงผลตอความสําเร็จ

ของงาน 

7. ขาดการประสาน

ความรวมมือจาก

องคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน และ

องคกรอื่น ๆ 

7.1 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจ

ของเจาหนาที ่

7.2 เพื่อปองกนัและ

แกไขปญหาการ

ปฎิบัติงานที่ไมเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

สูง 7.1 มีการ

ประชาสัมพันธ การ

ประสานความรวมมือ 

และออกหนังสือขอ

ความรวมมือ 

7.1 การ

ประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

7.2 ประเมินผล

งานจากการ

ปฎิบัติงาน 

7.3 การสอบถาม

ความพึงพอใจ

ของประชาชนใน

การปฎิบัติงาน

ดานการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

7.1 การขาดการ

ประสานความ

รวมมือจาก

องคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน 

และองคกรอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ 

7.1 ไมตองมีการ

ปรับปรุง 




