รายงานควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดิน
ว8าด:วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
( รายงานตามระเบียบข:อ 5 )

ประจำปIงบประมาณ 2561
ของ

องคLการบริหารส8วนตำบลบางขันหมาก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

รายงานควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดิน
ว8าด:วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
( รายงานตามระเบียบข:อ 6 )

ประจำปIงบประมาณ 2561
ของ

องคLการบริหารส8วนตำบลบางขันหมาก
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ
ในการวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดิน ว8าด:วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคมภายใน พ.ศ. 2544 ข:อ 5 กำหนดให:หน8วยงานภาครัฐประเมินการควบคุมภายในแล:วรายงานต8อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ8นดิน ผู:กำกับดูแล และ คณะกรรมการตรวจสอบอย8างน:อยปKละหนึ่งครั้ง เพือ่ ปรับปรุงการควบคุมภายในให:มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับสภาพแวดล:อมและความเสี่ยงทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยูเ8 สมอ
เพื่อให:การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคRการบริหารส8วนตำบลบางขันหมากเปSนไปด:วยความ
เรียบร:อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดินว8าด:วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข:อ 5
องคRการบริหารส8วนตำบลบางขันหมาก จึงได:ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อส8งเสริมการดำเนินงานให:มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล การรายงานทางการเงินเชื่อถือได: และสนับสนุนให:มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ข:อบังคับ แล:วรายงานต8อคณะกรรมการตรวจเงินแผ8นดิน ผูก: ำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย8างน:อยปKละหนึง่
ครั้งเพือ่ ปรับปรุงการควบคุมภายในให:มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล:อมและความเสี่ยงทีเ่ ปลี่ยนแปลงอยู8
เสมอ องคRการบริหารส8วนตำบลบางขันหมากจึงได:นำมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ไปเปSนแนวทางปฏิบัตเิ พื่อติดตามและ
ประเมินการบริหารงานให:มีประสิทธิภาพต8อไป
คณะกรรมการวางระบบควบคุมภายใน
องคRการบริหารส8วนตำบลบางขันหมาก
30 กันยายน 2561

สารบรรณ
ลำดับ
รายการ
1 ระดับหน8วยงานย8อย
1.1 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ( แบบ ค.1 )
ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก
1.2 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม ( แบบ ค.2 )
ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก
1.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน8วยงานย8อย ( แบบ ค.3 )
ของ สำนักปลัด อบต.บางขันหมาก
1.4 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ( แบบ ค.1 )
ของ ส8วนการคลัง อบต.บางขันหมาก
1.5 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม ( แบบ ค.2 )
ของ ส8วนการคลัง อบต.บางขันหมาก
1.6 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน8วยงานย8อย ( แบบ ค.3 )
ของ ส8วนการคลัง อบต.บางขันหมาก
1.7 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ( แบบ ค.1 )
ของ ส8วนโยธา อบต.บางขันหมาก
1.8 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม ( แบบ ค.2 )
ของ ส8วนโยธา อบต.บางขันหมาก
1.9 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน8วยงานย8อย ( แบบ ค.3 )
ของ ส8วนโยธา อบต.บางขันหมาก
2 ระดับองคLการ
2.1 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ( แบบ ค. 1 )
ของ อบต. บางขันหมาก
2.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคRกร ( แบบ ค.4 )
ของ อบต. บางขันหมาก

หน:าที่
1
4
9
14
17
18
19
21
22

25
31

แบบ ค.1
ชื่อหน'วยงาน สำนักปลัด องค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
รายงานความคืบหน<าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง.ว'าด<วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข<อ 5
งวด ปGงบประมาณ 2561 ( 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561)
-------------------------------------------------------ข<อมูลทั่วไป
สำนักปลัด องค2การบริห ารส7วนตำบลบางขันหมาก เป=นหน7วยงานย7อยหรือส7วนงานย7อย ขององค2การบริหารส7วนตำบล
บางขั นหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สายการบังคับบัญ ชาขึ้นตรงต7อ ปลัดองค2 การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก โดยมี นายก
องค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก เป=นผูLบริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหนLาที่ดLานงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การจัดทำขLอบัญญัติ
งบประมาณประจำปR แ ละแผนยุ ท ธศาสตร2การพั ฒ นาองค2 การบริห ารส7 วนตำบล การปU องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย และงานอื่นๆ ตาม
โครงสรLางและคำสั่งแบ7งสายงานขององค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก
สำนักปลั ด อบต.บางขันหมาก มีบุ คลากรทั้ งสิ้น 14 คน นายประกิจ อ7อนแจLง นักบริห ารงานทั่วไป 6 ดำรง ตำแหน7 ง
หัวหนLาสำนักปลัด อบต.บางขันหมาก มีพนักงานเจLาหนLาที่ 13 คน ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งแบ7งงานที่ 31 / 2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
แบ7งโครงสรLางและการปฏิบัติงาน ออกเป=น 6 ฝ`าย ดังต7อไปนี้
1. ฝ`ายบริหารงานทั่วไป
มีบุคลากร 4 คน
2. ฝ`ายนโยบายและแผน มีบุคลากร 1 คน
3. ฝ`ายงบประมาณ มีบุคลากร 1 คน
4. ฝ`ายปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากร 1 คน
5. ฝ`ายสังคมสงเคราะห2
มีบุคลากร 1 คน
6.ฝ`ายส7งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีบุคลากร 7 คน
ตามที่ นายกองค2 การบริ ห ารส7 วนตำบลบางขั นหมาก ไดL มี ค ำสั่ง ใหL ส ำนั กปลั ด จั ด วางระบบการควบคุ ม ภายใน ภายใน
หน7วยงาน ใหLเป=นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ7นดินว7าดLวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เมื่อจัดวางระบบ
ควบคุมภายในเสร็จแลLวใหLรายงานผลการดำเนินการใหLเสร็จสิ้นตามกำหนด นั้น สำนักปลัด ขอรายงานผลดำเนินการ ดังนี้
องค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก ไดLกำหนดวิสัยทัศน2ดังนี้
“บางขันหมากน'าอยู' ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู< ควบคูค' ุณภาพชีวิตที่ดี”
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ7นดินว7าดLวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดใหLผูLกำกับ
ดูแล และหรือ ฝ`ายบริหารของหน7วยงานเป=นผูLรับผิดชอบในการนำมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ7นดินไปใชLเป=น
แนวทางสำหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหLเป=นไปอย7างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค2ของการควบคุมภายในนั้น ผูLกำกับดูแล ไดLแก7 ปลัดองค2การบริหารส7วนตำบล และ
ฝ`ายบริหาร ไดLแก7 นายกองค2การบริหารส7วนตำบล และ รองนายกองค2การบริหารส7วนตำบลอีก 2 ท7าน ไดLตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัด
ใหLมีการควบคุมภายในที่ดีในส7วนงานที่ตนรับผิดชอบ โดยแต7ละหน7วยงานดำเนินการระเบียบ คตง.ฯ ขLอ 5 แลLวจึงขอเสนอรายงานความ
คืบหนLาตามระเบียบ คตง.ฯ ขLอ 5 ดังนี้
1.สรุปภารกิจและวัตถุประสงค5การดำเนินการที่สำคัญในระดับองค5กร
1.1 ภารกิจ องค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก มีภารกิจมีหนLาที่ความรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค2การบริหารส7วนตำบล พ.ศ. 2537 แกLไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2547 ดังนี้

1
มาตรา 66 องค2การบริหารส7วนตำบลมีอำนาจหนLาที่ในการพัฒนาตำบลในดLานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใตLบังคับแห7งกฎหมายองค2การบริหารส7วนตำบลมีหนLาที่ทำในเขตองค2การบริหารส7วนตำบล ดังนี้
(1) จัดใหLมีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) การปฏิบัติงานดLานการปUองกันบรรเทากับฝ`ายพลเรือน และงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) ปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส7งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรา 68 ภายใตLบังคับแห7งกฎหมาย องค2การบริหารส7วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค2การบริหารส7วนตำบล โดย
สรุป คือ
(1) ใหLมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหLมีและบำรุงการไฟฟUาหรือแสงสว7างโดยวิธีอื่น
(3) ใหLมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ใหLมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ7อนหย7อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหLมีและส7งเสริมกลุ7มเกษตรกรและกิจการสหกรณ2
1.2. วัตถุประสงค5 องค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก มีวัตถุประสงค2ในการปฏิบัติงานใหLแกLประชาชน ในเขตพื้นที่
ตำบลบางขันหมาก ดังต7อไปนี้
(1) เพื่อใหLการปฏิบัติงานตามภารกิจเป=นไปอย7างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ใชLทรัพยากรอย7างคุLมค7าสมประโยชน2
(2) ลดการทำงานซ้ำซLอน ลดตLนทุน
(3) เพื่อใหLเกิดความน7าเชื่อถือทางรายงานการเงิน การบัญชีและการคลัง
(4) เพื่อใหLมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขLอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขLอง
(5) เพื่อใหLบุคลากรมีการพัฒนาอุทิศตนเวลา ร7วมมือร7วมใจปฏิบัติงาน เพื่อผลประโยชน2ขององค2กรและประโยชน2สุขของ
ประชาชนโดยรวม
2. ข<อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล<อมการควบคุมในระดับหน'วยงานย'อย
2.1 สภาพแวดล<อมภายใน
สำนักปลัด ไดLวิเคราะห2สภาพแวดลLอมภายในที่มีผลกระทบต7อการควบคุม โดยวิเคราะห2จาก ภารกิจงานประจำตามคำสั่ง
แบ7งงานและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบต7อการควบคุม ดังนี้
2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ'ง พบว7า
(1) ประชาชนมีส7วนร7วมในการประชาคมนLอย
(2) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันโรคติดต7อนLอย
(3) ประชาชนมาร7วมกิจกรรมในการปกปUองเทิดทูนสถาบันนLอย
(4) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันและแกLไขปpญหายาเสพติดนLอย
(5) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนLอย
การประเมินความเสี่ยง ตามขLอ 2.1.1 ภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ7งงาน การปฏิบัติงานในภารกิจ เรื่อง
(1) การจัดทำประชาคมเพื่อใหLประชาชนมีส7วนร7วมในการพัฒนาทLองถิ่น
(2) การปUองกันและช7วยเหลือประชาชนจากโรคติดต7อ
(3) การปกปUองเทิดทูนสถาบัน
(4) การปUองกันและแกLไขปpญหายาเสพติด
(5) การปUองกันและบรรเทาสาธารณะภัย

2
เนื่องจากไม7มีการประชาสัมพันธ2 และการใหLความรูLอย7างทั่วถึง
3.ความเสี่ยงที่นัยสำคัญ และข<อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม
3.1 ความเสี่ยงที่มนี ัยสำคัญ
วิเคราะห2 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ โดยประเมินจาก สภาพแวดลLอมภายใน ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลLอม
ภายนอก คLนพบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต7อไปนี้
3.1.1 กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
(1) ประชาชนมีส7วนร7วมในการประชาคมนLอย
(2) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันโรคติดต7อนLอย
(3) ประชาชนมาร7วมกิจกรรมในการปกปUองเทิดทูนสถาบันนLอย
(4) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันและแกLไขปpญหายาเสพติดนLอย
(5) ประชาชนมีความรูLในการปUองกันและบรรเทาสาธารณะภัยนLอย
3.2 กิจกรรมควบคุม
3.2.1 กิจกรรมที่ตLองกำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม
(1) การจัดทำประชาคมเพื่อใหLประชาชนมีส7วนร7วมในการพัฒนาทLองถิ่น
(2) การปUองกันและช7วยเหลือประชาชนจากโรคติดต7อ
(3) การปกปUองเทิดทูนสถาบัน
(4) การปUองกันและแกLไขปpญหายาเสพติด
(5) การปUองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
4.สารสนเทศและการติดต'อสื่อสาร
4.1 สำรวจข<อมูลข'าวสาร
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด เรื่อง
(1) การจัดทำประชาคมเพื่อใหLประชาชนมีส7วนร7วมในการพัฒนาทLองถิ่น
(2) การปUองกันและช7วยเหลือประชาชนจากโรคติดต7อ
(3) การปกปUองเทิดทูนสถาบัน
(4) การปUองกันและแกLไขปpญหายาเสพติด
(5) การปUองกันและบรรเทาสาธารณะ
5.วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน และการรายงานต7างๆ เป=นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย7าง
ต7อเนื่อง
6.ผู<รับผิดชอบประเมินผล
ตามบันทึกประชุมของสำนักปลัด หรือคำสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุม
ภายในของ สำนักปลัด องค2การบริหารส7วนตำบลบางขันหมาก ไดLแก7
นายประกิจ
อ7อนแจLง
หัวหนLาสำนักปลัดฯ
เป=น หัวหนLา
นายเจนณรงค2
ทัดศรี
นักวิเคราะห2นโยบายและแผน
เป=น ผูLช7วย
น.ส.พรพิมล
แสนทวีสุข
นักพัฒนาชุมชน
เป=น ผูLช7วย
( นายประกิจ อ7อนแจLว )
หัวหนLาสำนักปลัดองค2การบริหารส7วนตำบล
วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อหน'วยงาน สำนักงานปลัดองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

สำนักงานปลัด
1.กิจกรรม
การจัดทำประชาคมเพื่อให=
ประชาชนมีส?วนร?วมในการพัฒนา
ท=องถิ่น
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพื่อให=ประชาชนมีส?วนร?วมในการ
พัฒนาท=องถิ่น

ความเสี่ยง
1.ประชาชนมีส?วนร?วมในการ
ประชาคมน=อย
ปIจจัยเสี่ยง
1. การประชาสัมพันธEให=
ประชาชนมาร?วมประชาคมน=อย

1. ทำการประชาสัมพันธEให=
ประชาชนมาร?วมประชาคมมากขึ้น

1. ประชาชนได=รับการ
ประชาสัมพันธEไม?ทั่วถึง

1.ประชาสัมพันธEให=ประชาชนให=มี
ส?วนร?วมในการประชาคมมากขึ้น
และทั่วถึง

4
ชื่อหน'วยงาน สำนักงานปลัดองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

สำนักงานปลัด
2.กิจกรรม
การปQองกันและช?วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต?อ
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพื่อปQองกันและช?วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต?อ

ความเสี่ยง
1. มีการประชาสัมพันธEเมื่อเกิด
1.ประชาชนมีความรู=ในการ
โรคติดต?อ
ปQองกันโรคติดต?อน=อย
ปIจจัยเสี่ยง
1. ไม?มีการให=ความรู=แก?ประชาชน
ในการปQองกันโรคติดต?อ

1. ประชาชนยังไม?มีความเข=าใจใน
การปQองกันโรคติดต?อ

1.ประชาสัมพันธEให=ความรู=เกี่ยวกับ
การปQองกันโรคติดต?อ

5
ชื่อหน'วยงาน สำนักงานปลัดองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

สำนักงานปลัด
3.กิจกรรม
ความเสี่ยง
1. มีการประชาสัมพันธEให=
การปกปQองเทิดทูนสถาบัน
1.ประชาชนมาร?วมกิจกรรมใน
ประชาชนมาร?วมกิจกรรมปกปQอง
วัตถุประสงคEของการควบคุม
การปกปQองเทิดทูนสถาบัน
เทิดทูนสถาบัน
เพื่อให=ประชาชนเกิดความเทิดทูน ปIจจัยเสี่ยง
และปกปQองสถาบัน
1. ไม?มีการให=ความรู=แก?ประชาชน
ในการปQองกันโรคติดต?อ

1. ประชาชนได=รับข?าวสาร
ประชาสัมพันธEให=มาร?วมกิจกรรม
ปกปQองเทิดทูนสถาบันไม?ทั่วถึง

1.เพิ่มช?องทางอื่นในการ
ประชาสัมพันธE เช?นรถกระจายเสียง

6
ชื่อหน'วยงาน สำนักงานปลัดองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

สำนักงานปลัด
4.กิจกรรม
การปQองกันและแก=ไขปIญหายาเสพ
ติด
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพื่อให=ประชาชนรูจ= ักการปQองกัน
และแก=ไขปIญหายาเสพติด

ความเสี่ยง
1. ทำการประชาสัมพันธEให=
1.ประชาชนมีความรู=ในการ
ประชาชนรู=จักการปQองกันและแก=ไข
ปQองกันและแก=ไขปIญหายาเสพติด
ปIญหายาเสพติด
น=อย
ปIจจัยเสี่ยง
1. การประชาสัมพันธEให=
ประชาชนได=ทราบถึงโทษของยาเสพ
ติดยังไม?ทั่วถึง

1. ประชาชนได=รับการ
ประชาสัมพันธEไม?ทั่วถึง

1.ประชาสัมพันธEให=ประชาชนให=มี
ส?วนร?วมในการประชาคมมากขึ้น

7
ชื่อหน'วยงาน สำนักงานปลัดองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

สำนักงานปลัด
5.กิจกรรม
การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพื่อให=ประชาชนมีความรู=ในการ
ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง
1. มีการประชาสัมพันธEให=ความรู=ใน 1. ประชาชนมีความรู=ในการปQองกัน
1.ประชาชนมีความรู=ในการ
การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยไม?เพียงพอ
ปQองกันและบรรเทาสาธารณภัยน=อย
ปIจจัยเสี่ยง
1. การประชาสัมพันธEให=
ประชาชนมีความรู=ในการปQองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไม?เพียงพอ

1.ประชาสัมพันธEและจัดการ
ฝ]กอบรมให=ประชาชนมีความรู=ใน
การปQองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อผู=รายงาน
(นายประกิจ อ?อนแจ=ง)
ตำแหน?ง หัวหน=าสำนักปลัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

8
ชื่อหน'วยงาน ส'วนการคลังองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)
ส?วนการคลัง
1.กิจกรรม
ด=านการจัดเก็บค?าขยะ และค?าใช=
น้ำประปา
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพื่อให=การจัดเก็บรายได=เปeนไป
อย?างถูกต=องตามระเบียบ และ
ครบถ=วน

ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

(2)

(3)

(4)

(5)

1. ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
รับทราบถึงความสำคัญในการ
จัดเก็บรายได= ในส?วนของ ค?าขยะ
ค?าใช=น้ำประปา
2. รับเจ=าหน=าจัดเก็บเพิ่มขึ้น

1.ประชาชนไม?ให=ความร?วมมือใน
การจัดเก็บค?าขยะ และค?าใช=
น้ำประปา ทำให=จัดเก็บรายได=ไม?
ครบถ=วน
2. มีเจ=าหน=าที่จัดเก็บไม?เพียงพอ
ทำให=จัดเก็บล?าช=า

ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปeน
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ประชาสัมพันธEให=ประชาชนรับทราบ
ถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายได=
ในส?วนของ ค?าขยะ ค?าใช=น้ำประปา
รับเจ=าหน=าจัดเก็บเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง
1.ประชาชนไม?ให=ความร?วมมือใน
การจัดเก็บค?าขยะ และค?าใช=
น้ำประปา ทำให=จัดเก็บรายได=ไม?
ครบถ=วน
ปIจจัยเสี่ยง
1. มีเจ=าหน=าที่จัดเก็บไม?เพียงพอ
ทำให=จัดเก็บล?าช=า

การปรับปรุงการควบคุม

ชื่อผู=รายงาน
(นางศิริรักษE เพ็ชรเจริญ)
ตำแหน?ง ผู=อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

17
ชือ่ หน'วยงาน ส'วนโยธาองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

ชี้แจงให=ผู=นำชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชนที่ใช=ระบบ
สาธารณูปโภค ช?วยกันสอดส?องและ
ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย
เจ=าหน=าที่อย?างสม่ำเสมอ

ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช=
ระบบสาธารณูปโภคไม?รู=ว?าแนวท?อ
ประปาผ?านจุดใดบ=างทำให=ท?อ
ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ
ขุดหรือเจาะถนนนี้

ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปeน
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ชี้แจงให=ผู=นำชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชนที่ใช=ระบบ
สาธารณูปโภค ช?วยกันสอดส?องและ
ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย
เจ=าหน=าที่อย?างสม่ำเสมอ

1.กิจกรรม การดูแลรักษาระบบ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช=
สาธารณูปโภค เช?น ท?อส?งน้ำประปา ระบบสาธารณูปโภคไม?รู=ว?าแนวท?อ
ถนนคอกรีต และถนนลาดยาง
ประปาผ?านจุดใดบ=างทำให=ท?อ
ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ
ขุดหรือเจาะถนนนี้
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ชื่อหน'วยงาน ส'วนโยธาองค5การบริหารส'วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงทีมีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปDงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561
แบบ ค.2
กิจกรรมหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญและ
วัตถุประสงค5การควบคุม
(1)
2.กิจกรรม
การลดปIญหาภาวะโลกร=อน

กิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง / ปUจจัยเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู'แลWว

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู'

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

ประชาชนไม?ทราบปIญหาและ
วิธีการลดภาวะโลกร=อน

มีการติดปQายประชาสัมพันธEรณรงคE
การลดปIญหาภาวะโลกร=อน

ประชาชนยังไม?ตระหนักถึง
ปIญหาภาวะโลกร=อน

ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปeน
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ชี้แจงให=ผู=นำชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชนช?วยกันลดปIญหา
ภาวะโลกร=อน

ชื่อผู=รายงาน
(นายพรชัย ร?วมสมัคร)
ตำแหน?ง ผู=อำนวยการกองช?าง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม

ชื่อหน,วยงาน สำนักงานปลัดองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ

สำนักงานปลัด
1.กิจกรรม
1.ประชาชนมีส?วนร?วมในการ 1. ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
การจัดทำประชาคมเพื่อให=
ประชาคมน=อย
มีสว? นร?วมในการประชาคมมาก
ประชาชนมีส?วนร?วมในการ
ขึ้นและทั่วถึง
พัฒนาท=องถิ่น
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ให=ประชาชนมีส?วนร?วมใน
การพัฒนาท=องถิ่น

30 วัน
30 ก.ย.61

หัวหน=าสำนัก
ปลัด

การติดตามประเมินผล

- การติดตามและประเมินผล
พบว?ากิจกรรมการจัดทำประชาคม
เพื่อให=ประชาชนมีส?วนร?วมในการ
พัฒนาท=องถิ่น มีการควบคุมที่
เพียงพอแล=ว ไม?มีจุดอ?อนหรือ
ความเสีย่ ง
- ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
เครื่องมือติดตามประเมินผล

9
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม
สำนักงานปลัด
2.กิจกรรม
การปVองกันและช?วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต?อ
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ปVองกันและช?วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต?อ

ชื่อหน,วยงาน สำนักงานปลัดองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ
1.ประชาชนไม?มีความรู=ในการ 1. ประชาสัมพันธEและจัดอบรม
ปVองกันโรคติดต?อ
ให=ประชาชนมีความรู=เกี่ยวกับ
การปVองกันโรคติดต?อ

30 วัน
30 ก.ย.61

หัวหน=าสำนัก
ปลัด

การติดตามประเมินผล

- การติดตามและประเมินผล
พบว?ากิจกรรมการปVองกันและ
ช?วยเหลือประชาชนจากโรคติดต?อ
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอแล=ว ไม?มี
จุดอ?อนหรือความเสี่ยง
- ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
เครื่องมือติดตามประเมินผล

10
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม
สำนักงานปลัด
3.กิจกรรม
การปกปVองเทิดทูนสถาบัน
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ให=ประชาชนเกิดความ
เทิดทูนและปกปVองสถาบัน

ชื่อหน,วยงาน สำนักงานปลัดองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ
1.ประชาชนไม?มีส?วนร?วมใน
การปกปVองเทิดทูนสถาบัน

1. ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
มีส?วนร?วมในการปกปVองเทิดทูน
สถาบัน

30 วัน
30 ก.ย.61

หัวหน=าสำนัก
ปลัด

การติดตามประเมินผล

- การติดตามและประเมินผล
พบว?ากิจกรรมการปกปVองเทิดทูน
สถาบัน
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอแล=ว ไม?มี
จุดอ?อนหรือความเสี่ยง
- ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
เครื่องมือติดตามประเมินผล

11
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม
สำนักงานปลัด
4.กิจกรรม
การปVองกันและแก=ไขปZญหายา
เสพติด
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ให=ประชาชนรูจ= ักการ
ปVองกันและแก=ไขปZญหายาเสพ
ติด

ชื่อหน,วยงาน สำนักงานปลัดองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ
1.ประชาชนไม?มีความรู=ในการ 1. ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
30 วัน
ปVองกันและแก=ไขปZญหายาเสพ มีความรู=ในการปVองกันและแก=ไข 30 ก.ย.61
ติด
ปZญหายาเสพติด

หัวหน=าสำนัก
ปลัด

การติดตามประเมินผล

- การติดตามและประเมินผล
พบว?ากิจกรรมการปVองกันและ
แก=ไขปZญหายาเสพติด
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอแล=ว ไม?มี
จุดอ?อนหรือความเสี่ยง
- ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
เครื่องมือติดตามประเมินผล

12
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม

ชื่อหน,วยงาน สำนักงานปลัดองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ

สำนักงานปลัด
5.กิจกรรม
1.ประชาชนไม?มีความรู=ในการ 1. ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
การปVองกันและบรรเทาสาธารณ ปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู=ในการปVองกันและ
ภัย
บรรเทาสาธาณะภัย
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ให=ประชาชนมีความรู=ใน
การปVองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

30 วัน
30 ก.ย.61

หัวหน=าสำนัก
ปลัด

การติดตามประเมินผล

- การติดตามและประเมินผล
พบว?ากิจกรรมการปVองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีการควบคุมทีเ่ พียงพอแล=ว ไม?มี
จุดอ?อนหรือความเสี่ยง
- ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
เครื่องมือติดตามประเมินผล

ชื่อผู=รายงาน
(นายประกิจ อ?อนแจ=ง)
ตำแหน?ง หัวหน=าสำนักปลัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

13
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม
ส?วนการคลัง
1.กิจกรรม
ด=านการจัดเก็บค?าขยะ และค?า
ใช=น้ำประปา
วัตถุประสงคEของการควบคุม
เพือ่ ให=การจัดเก็บรายได=
เปSนไปอย?างถูกต=องตามระเบียบ
และครบถ=วน

ชื่อหน,วยงาน ส,วนการคลังองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ
1.ประชาชนไม?ให=ความ
ร?วมมือในการจัดเก็บค?าขยะ
และค?าใช=น้ำประปา ทำให=
จัดเก็บรายได=ไม?ครบถ=วน
2. มีเจ=าหน=าที่จัดเก็บไม?
เพียงพอทำให=จัดเก็บล?าช=า

1. ประชาสัมพันธEให=
30 วัน
ประชาชนรับทราบถึง
30 ก.ย.60
ความสำคัญในการจัดเก็บรายได=
ในส?วนของ ค?าขยะ ค?าใช=
น้ำประปา
2. รับเจ=าหน=าจัดเก็บเพิม่ ขึ้น

ชื่อผู=รายงาน

การติดตามประเมินผล

หัวหน=าส?วนการ ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
คลัง
เครือ่ งมือการติดตามและ
ประเมินผล
ประชาสัมพันธEให=ประชาชน
รับทราบถึงความสำคัญในการ
จัดเก็บรายได= ในส?วนของ ค?าขยะ
ค?าใช=น้ำประปา
รับเจ=าหน=าจัดเก็บเพิ่มขึ้น

(นางศิริรักษE เพ็ชรเจริญ)
ตำแหน?ง ผู=อำนวยการกองคลัง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

18
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม
ส?วนโยธา
1. กิจกรรม การดูแลรักษา
ระบบสาธารณูปโภค เช?น ท?อส?ง
น้ำประปา ถนนคอกรีต และ
ถนนลาดยาง
วัตถุประสงคE
เพื่อให=ระบบสาธารณูปโภค
ที่มีอยู?มีอายุการใช=งานที่
ยาวนาน ไม?สิ้นเปลือง
งบประมาณ

ชื่อหน,วยงาน ส,วนโยธาองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช=
ระบบสาธารณูปโภคไม?รู=ว?าแนว
ท?อประปาผ?านจุดใดบ=างทำให=
ท?อประปาชำรุดเสียหาย
เนื่องจากการขุดหรือเจาะถนน

ชี้แจงให=ผนู= ำชุมชนและ
ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช=
ระบบสาธารณูปโภค ช?วยกัน
สอดส?องและดูแลรักษา มีการ
ตรวจสอบโดยเจ=าหน=าที่อย?าง
สม่ำเสมอ

การติดตามประเมินผล

30 วัน หัวหน=าส?วนโยธา ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
30 ก.ย.61
เครือ่ งมือการติดตามและ
ประเมินผล
ชี้แจงให=ผนู= ำชุมชนและประชาชน
ทั่วไปในชุมชนที่ใช=ระบบ
สาธารณูปโภค ช?วยกันสอดส?อง
และดูแลรักษา มีการตรวจสอบ
โดยเจ=าหน=าที่อย?างสม่ำเสมอ

23
แบบ ค 3

วัตถุประสงค8ของการควบคุม

ชื่อหน,วยงาน ส,วนโยธาองค8การบริหารส,วนตำบลบางขันหมาก
แผนการปรับปรุงการควบคุมในระดับหน,วยงานย,อย
งวดปBงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน พ. ศ. 2561
จุดอ,อนของการควบคุม
แผนการปรับปรุง
กำหนด
ผูTรับผิดชอบ
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู,
เสร็จ

ส?วนโยธา
2.กิจกรรม
ประชาชนไม?มีความรู=ในการลด
การลดปZญหาภาวะโลกร=อน
ปZญหาภาวะโลกร=อน
วัตถุประสงคE
เพื่อให=ประชาชนมีความรู=ใน
การลดปZญหาภาวะโลกร=อน

ประชาสัมพันธEให=ประชาชนมี
ความรู=ในการลดปZญหาภาวะ
โลกร=อน

การติดตามประเมินผล

30 วัน หัวหน=าส?วนโยธา ปรับปรุงใช=แบบสอบทานเปSน
30 ก.ย.61
เครือ่ งมือการติดตามและ
ประเมินผล
ชี้แจงให=ผนู= ำชุมชนและประชาชน
ทั่วไปช?วยกันลดปZญหาภาวะโลก
ร=อน

ชื่อผู=รายงาน
(นายพรชัย ร?วมสมัคร)
ตำแหน?ง ผู=อำนวยการกองช?าง
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ. ศ. 2561

