
แบบ ค.2 
ชื่อหนวยงาน    สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
งวด  ตั้งแต  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานบริหารทั่วไป 
1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การปฎิบัติงานที่ไมถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของเจาหนาที ่

 
1. ขาดการวางแผนการ
ปฎิบัติงาน การควบคุมงานและ
ทรัพยากรของหนวยงาน 

 
1.1 กําหนดใหมีการวางแผน
แนวทางการปฎิบัติงาน การ
ควบคุมงาน และทรัพยากรใน
หนวยงานใหครบทุกดาน 

 
1.1 การปฎิบัติงานไมแลวเสร็จ
ในเวลาที่กําหนด 
1.2 การใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง 

 
 
 
 
 

 
 

 
1.1 มีการวางแผนปฎิบัติการ
ประจําเดือนหรือไตรมาส ของ
แตละงาน 

 
 
 
 



 2 

แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 2. การประชาสัมพันธ เผยแพร
ขอมูลขาวสาร และหนังสือตางๆ
เขาไมถึงกลุมเปาหมาย หรือ 
เขาถึงแตไมทนัเวลา 

2.1 จัดระบบขอมูล และกําหนด
ตารางเวลาในการผลิตขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน
ถูกตองครบถวน และเปน
ปจจุบันตลอดจนสามารถ
นําไปใชประโยชนไดทันเวลา 

2.1 หนังสือ หรือขอมูลขาวสาร
ถึงกลุมเปาหมายลาชา หรือไมถึง
มือผูรับ 

2.1 กําชับการสงหนังสอืของ
เจาหนาทีใ่หเปนเวลาและใหถึง
มือผูรับ โดยมีการเซ็นชื่อรับเปน
หลักฐานทกุครั้ง 

 3. ไมมีระบบสารสนเทศดาน
บุคลากรของหนวยงาน 

3.1 จัดใหมีฐานขอมูลประวตัิ
ขอมูลบุคลากร และประวตักิาร
ไดรับการฝกอบรมในหนวยงาน
ใหทันสมัยอยูเสมอ 

3.1 ขาดผูรับผิดชอบดานงาน
บุคลากรโดยตรง 

3.1 แตงตั้งบุคลากรในการ
ปฎิบัติงานดานการพัฒนา
บุคลากร 
3.2 กําชับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงขอมูลทุก 6 เดือน 
 

 



 3 

แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 4. ทรัพยสินชาํรุดหรือเสียหาย
กอนเวลาอันควร 

4.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแล
ทรัพยสิน โดยเฉพาะตามความ
เหมาะสม 
4.2 กําหนดใหมีการซอม
บํารุงรักษาทรัพยสินตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

- - 

 5. การจัดระบบการเก็บหนังสือ
ราชการไมเปนระเบียบ ทาํให
สืบคนอยาก 

5.1 กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก 
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
5.2 การจัดระบบการเก็บหนังสือ
ยึดตามแผนงานขององคการ
บริหารสวนตําบล 

- - 
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                                                                                                  แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 6. ขาดนโยบายการธํารงรักษา
ทรัพยากรบุคคล ทําใหเจาหนาที่
ขาดขวัญและกําลังใจในการ
ปฎิบัติงาน  สงผลใหมีการ
ลาออกโยกยายอยูเสมอ 

6.1 กําหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางชัดเจนและ
กําหนดแนวทางการธํารงรักษา
บุคลากรในหนวยงาน 
6.2 จัดใหมีการประกาศเกยีรติ
คุณ หรือมอบโลรางวัลใหแก
เจาหนาที่ที่มีความสามารถและ
สรางผลงานเดน 
6.3 จัดใหมีการทําขอตกลงหรือ
สัญญาการปฎิบัติงานตาม
ระยะเวลา และผลงาน   

- - 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 7. ขาดการชี้แจงหลักเกณฑการ
ประเมินใหเจาหนาที่ทุกระดบั
ทราบทําใหเกดิความไมเขาใจ
และไมยอมรับผลการประเมิน 

7.1 กําหนดใหมีระบบการ
ประเมินผลบุคลากรในรูปของ
คณะกรรมการ 
7.2 ชี้แจงนโยบาย แนวทาง
ปฎิบัติงาน และการปรเมินผล
อยางชัดเจนใหเจาหนาที่
รับทราบกอนรับตําแหนง 

- - 

 8. เจาหนาทีไ่มปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ
ที่วางไว 

8.1 จัดใหมีมาตรการสงเสริมให
เกิดทัศนคติทีด่ีตอการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ  

8.1 เจาหนาทีข่าดความรูความ
เขาใจที่ชัดเจน 
8.2 การกํากับติดตามดูแลไม
ทั่วถึง 

8.1 พัฒนาความรูความเขาใจ
ดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่ใชในการปฎิบัติงาน 
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  แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  8.2 กําหนดมาตรการหรือ
บทลงโทษที่ชัดเจน สําหรับผูไม
ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับ 

 8.2 หัวหนาสวนกํากับดูแล
ติดตามการปฎบิัติงานของ
เจาหนาที่อยางใกลชิด 

งานนโยบายและแผน 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานดานการวางแผน
พัฒนา 
2. เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ 

 
1. การรวบรวมวิเคราะห และ
นําเสนอขอมูลเพื่อการบริหาร
และตัดสินใจไมมีประสิทธิภาพ 

 
1.1  จัดใหมีหนวยงาน
รับผิดชอบในการรวบรวม และ
วิเคราะหความตองการใชขอมูล
ทั้งในระดับบริหารและปฎบิัติ
การ 

 
1.1 ขอมูลกระจัดกระจาย ไมมี
ฐานขอมูลปจจุบันที่ชัดเจน
สืบคนงาย 

 
1.1 จัดทําฐานขอมูลเพื่อการ
วางแผนของผูบริหาร 
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                                                                                                                                                                                                                                       แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 2. ความไมตอเนื่องในการ
ติดตามประเมนิผลการดําเนนิ
โครงการตามแผนพัฒนา 

2.1 กําชับคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาใหมี
การติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและรายงานผลใหที่
ประชุมสภารับทราบอยาง
ตอเนื่อง 

2.1 ขาดการตดิตามประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
2.2 การรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลขาดความชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 

2.1 กําชับการติดตามประเมนิผล
อยางตอเนื่อง 
2.2 ใชคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฎิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 3. การโอน แกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณมตีลอดป 

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2541 

- - 
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  แบบ ค.2 
                                                                                                                                     

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  3.2 วางแผนการจัดทํา
งบประมาณใหสมดุลเพียงพอตอ
การใชจายตลอดปงบประมาณ
และสอดคลองกับแผนพัฒนา 
3.3 กําชับการวางแผนเสนอ
โครงการของแตละหนวยงาน
ควรเปนโครงการที่มีความ
ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการตั้ง
งบประมาณสอดคลองกับ
แผนพัฒนา 
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       แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 4. ขาดการเผยแพรผลการ
ประชุมสภาและประชุมอื่นๆที่
เกี่ยวของ ใหเจาหนาที่ในองคกร
รับทราบ เพื่อเตรียมความพรอม
สูการปฎิบัติอยางถูกตอง 

4.1 ใหหวัหนาสวนทุกคน 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและ
แผน เขารวมประชุมทุกครั้งและ
ใหผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
บันทึกการประชุมเพื่อพิมพ
รายงานผลเผยแพรทุกครั้ง 

4.1 การเตรียมการดําเนนิงาน
เปนไปอยางลาชา และขาดการ
วางแผนรวมกบัผูบริหาร 

4.1 จัดใหมีการประชุมผูบริหาร
และหวัหนาสวนทุกสวนเปน
ประจําทุกเดือนกอนมีการ
ประชุมประชาคมสัญจร 

 5. ความลาชาในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนา เกิดจากมี
คณะกรรมการหลายชุด 

5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2546 
5.2 หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย กรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นและอืน่ๆที่เกี่ยวของ 

- - 
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                          แบบ ค.2 
                              

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
1.  

 
 
1. เจาหนาทีไ่มปฎิบัติหนาทีเ่วร
ยามรักษาการณอยางเต็มกําลัง 
เต็มเวลา 
 

 
 
1.1 กําหนดมาตรการ/บทลงโทษ
ที่ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติ
หนาที่เวรยามรักษาการณ 
1.2 ผูตรวจเวรยามรักษาการณ
ตรวจเวรอยางสม่ําเสมอทุกครั้ง 

 
 

- 

 
 

- 

 2. เจาหนาทีย่ังไมคอยมีความรู
ในการอยูเวรยามรักษาการณ.  
 

2.1 จัดอบรม/สงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมเพิ่มเติมอยางตอเนือ่ง 

2.1 ขาดทัศนคติที่ดีตอการปฎิบัติ
หนาที่เวรยามรักษาการณของ
เจาหนาที ่

2.1 จัดการสัมมนา อบรม ให
เจาหนาทีเ่กิดทัศนคติที่ดีตอการ
รักษาทรัพยสินของทางราชการ 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญ 

และวัตถุประสงคการควบคุม 
(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 3. ยังไมมีเจาหนาทีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตามตําแหนง 

3.1 ใหนกัพัฒนาชุมชนที่มี
ความรูทําหนาที่ในระหวางที่
สรรหาบุคคลเพิ่ม 

- - 
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แบบ ค.2 
ชื่อหนวยงาน    สวนการคลัง    องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
งวด  ตั้งแต  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานการเงนิและบัญช ี
 

 
1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบในการ
รับเงิน – จายเงิน และบันทกึ
บัญชีรายรับ – รายจาย และ
ตรวจสอบความถูกตอง เปนคน
เดียวกัน อาจทาํใหเกิดการ
ผิดพลาดในการลงบัญชี และยาก
แกการตรวจสอบ 
 

 
1.1 ใชมาตรการลงโทษทางวินัยที่
ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ 
1.2 กําชับการบันทึกบัญชีเงนิสด
บัญชีเงินฝากธนาคาร และรับโอน 
โดยแยกประเภทอยางชัดเจน และ
บันทึกใหถูกตองเปนปจจุบนั 
สามารถตรวจสอบไดทันท ี

 
- 

 
- 

 



 13 

แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  1.3 ใชระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน – การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิและ
การตรวจเงนิขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
1.4 ใชระเบียบของกรม 
การปกครองวาดวยการบันทกึบัญชี
การจัดทําทะเบียนและรายงาน
การเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2543 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  1.5 การปฎิบัติตามขอบัญญัติ อบต. 
เรื่องงบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 

  

 2. การจายเงนิที่ผิดระเบียบเพื่อ
การเรงดวน 
 

2.1 กําชับแตละสวนแจงการยืมเงิน 
หรือเบิกจายเงนิลวงหนากอน 3 วัน 
เพื่อใหงานการเงินเตรียมความ
พรอมในการเบิกจาย 
 

- - 

 3. การเบิกจายเงินโดยไมมี
หลักฐานประกอบ เชน 
ใบเสร็จรับเงิน 

3.1 ตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน
เมื่อมีการจายเงินทุกครั้ง 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  3.2 จัดใหแตละสวนจัดทําฎกีาเอง 
โดยมีหวัหนาสวนตรวจสอบ
หลักฐานเปนชั้นแรก 

  

 4. การจัดเก็บเอกสารทางการเงิน 
ไมเปนระเบยีบ สืบคนยาก 

4.1 จัดระบบการเก็บเอกสารแยก
เปนประเภทของเอกสารการเงิน
อยางชัดเจน   

- - 

งานพัฒนารายไดและการเก็บ
รายได 
 

 
 
1. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โดยไมแจงใหเจาหนาที่
ทราบ 
 

 
 
1.1 กําชับเจาหนาที่หมั่นตรวจตรา 
ติดตาม ผูเสียภาษี การติดตามการ
ขึ้นปายของรานคาทั้งเกาและใหม 
เพื่อทําหนังสือแจงการเสียภาษีและ
การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 
 
1.1 เจาหนาทีไ่มรับทราบการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 
 
1.1 พัฒนาแผนที่ภาษใีหเปน
ปจจุบันทุก  6 เดือน  
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 2. เจาหนาทีไ่มติดตามผูเสียภาษี
ใหเขามายื่นแบบชําระภาษตีาม
กําหนดเวลา  
 

2.1 กําชับเจาหนาที่หมั่นตรวจตรา 
ติดตาม ผูเสียภาษี การขึ้นปาย 
รานคาตาง ๆ เพื่อทําหนังสือแจง
การเสียภาษ ี
 

2.1 ผูเสียภาษีรับทราบการยื่น
ชําระเสียภาษแีลว แตไม
สะดวกมาในวนัเวลาราชการ 

2.1 ขยายเวลาการใหบริการชําระ
ภาษีในวนัเสารและอาทิตย  

งานทะเบียนทรัพยสินและพสัด ุ
 

 
1. การจัดซื้อจดัจางพัสดุเปนราย
เการายเดิม อาจทําใหเกิดการ
ทุจริตได 
 

 
1.1 จัดระบบการจัดซื้อจัดจางที่มี
ราคาตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป 
เปนระบบ E – Auction 
1.2 การประกวดราคาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑของกฎหมายเปน
หลัก 
 

 
1.1 การจัดซื้อจัดจางยังเปน
รายเการายเดิมเปนสวนใหญ 
1.2 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูประกอบการเปน
เจาหนาทีภ่ายในองคกรและ
คณะผูบริหารเปนสวนใหญ
อาจทําใหเกิดการทจุริตไดงาย 

 
1.1 ใหมีบุคคลภายนอกองคกร
หรือประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการเปนคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผูประกอบการ 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 2. สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษา
ทรัพยสินไมเหมาะสม 
 

2.1  จัดใหมีสถานที่เก็บรักษาพัสดุ 
ครุภัณฑที่เหมาะสมกับประเภท
ของพัสดุ 

2.1 ขาดการดแูลรักษาอยาง
เหมาะสม 

2.1 จัดวางพัสดุใหเปนระเบยีบ
และดแูลรักษาใหเหมาะสมและ
ตอเนื่อง 

 3. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบดูแล
ทรัพยสินเพยีงคนเดียว ทําให
ดูแลไมทั่วถึง 
 

3.1 แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ
พัสดุ 
 

- - 

 4. ไมมีแผนการจัดซื้อพัสดุของ
แตละสวนอยางชัดเจน ทําใหซื้อ
พัสดุไมตรงตามตองการและใช
อยางฟุมเฟอย 
 

4.1 แตละสวนวางแผนการใชพัสดุ
ประจําป กอนปงบประมาณใหม 
 

- - 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 5.ไมมีแผนการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่ชัดเจน 

5.1 วางแผนการซอมบํารุง รักษา
ทรัพยสินประจําป 
งบประมาณ 

- - 

 6. การใชทรัพยสินไมตรงตาม
คุณสมบัติของพัสดุ ทําให
ทรัพยสินชํารุดกอนเวลา 

6.1 กําชับใหทกุสวนดแูล
รับผิดชอบพัสดุของแตละสวนเปน
อยางด ี
 

- - 
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            แบบ ค.2 
ชื่อหนวยงาน    สวนโยธา    องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
งวด  ตั้งแต  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานสาํรวจ ออกแบบและควบคุม 
อาคาร 
 
 
 

 
 
1. ขาดกฎหมายควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ที่ใชในการปฏิบตัิงาน 
 

 
 
1.1 สรรหากฎหมายควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 สําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
- 

 
 
- 

 2. ราคากลางที่กําหนดโดยสํานัก
งบประมาณเปนรายปไม
สอดคลองกับราคาทองถิ่น 

2.1 ใชราคากลางของตลาดทองถิ่น
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2547 

- - 
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แบบ ค.2 
ชื่อหนวยงาน    สวนโยธา    องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
งวด  ตั้งแต  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

  
 

และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2545 
 

  

 3. ขาดอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

3.1 วางแผนการจัดซื้อในการจัดซื้อ
พัสดุประจําป 
 
 

- - 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานกอสราง 
 

 
1. ผูรับจางบางรายไมปฎิบัตติาม
สัญญา ทําใหเกิดความลาชาใน
การกอสราง 

 
1.1  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
งานจาง ติดตาม และตรวจเปน
ระยะๆอยางตอเนื่อง 
1.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
และแกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ. 2545 

 
- 

 
- 
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แบบ ค.2 
ชื่อหนวยงาน    สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม    องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 
งวด  ตั้งแต  วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2549   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2550 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

งานบริหารการศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศูนยพฒันา
เด็กอนุบาลและปฐมวยัยงัไมได
มาตรฐาน 

1.1 การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง 
ซอมแซม เพิ่มเติม ตามแผนพัฒนา 

1.1 ขาดการพฒันาอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากขาดตนแบบ
ของการพัฒนา 

1.1 จัดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กอนุบาลและปฐมวยันํารอง 

 2. ระเบียบ ที่เปนแนวทาง
ปฎิบัติงานสงมายัง อบต.ลาชาจึง
ทําใหเกิดความลาชาในทาง
ปฎิบัติ 

2.1 การตรวจสอบสถานการณ
ปจจุบันจาก Internet เพื่อเตรยีม
ความพรอมลวงหนา และปฎบิัติ
ทันทีเมื่อไดรับหนังสือ 

- - 
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แบบ ค.2 
  

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 3. ระเบียบตางๆและแผนงานมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3.1 สงเจาหนาที่เขารับการอบรม
อยางตอเนื่อง 

- - 

 4. งานดานสงเสริมสนับสนุน 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีความหลากหลาย
ในเนื้องาน ทําใหปฎิบัติงานไม
บรรลุตามวัตถุประสงคเทาที่ควร 

4.1 การวางแผนการดําเนินงาน
ลวงหนาอยางชัดเจน 
4.2 กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
4.3 จัดสรรงบประมาณใหเพยีงพอ
ตอความจําเปนอยางเหมาะสม 

- - 
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แบบ ค.2 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรอืกระบวนการ
ปฎิบัติงานที่สําคัญและ
วัตถุประสงคการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง 
(2) 

การควบคุมที่มีอยูแลว 
(3) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
(4) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(5) 

 5. ขาดอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

5.1 วางแผนการจัดซื้อในการจัดซื้อ
พัสดุประจําป 

- - 

 6. ขาดการประสานความรวมมือ
จากองคกรของรัฐ องคกรเอกชน 
และองคกรอื่นๆ 

6.1 มีการประชาสัมพันธ การ
ประสานความรวมมือ และออก
หนังสือขอความรวมมือ 

6.1 ขาดการประสานความ
รวมมืออยางตอเนื่อง 

6.1 ชี้แจงวัตถุประสงคอยาง
ชัดเจนทกุครั้ง 
6.2 รายงานผลใหผูเกีย่วของ
รับทราบหลังจากดําเนินการ
เสร็จสิ้นเปนทีเ่รียบรอยแลวทุก
ครั้ง 

 
 
 
 




