
แบบ ปค. 5 

องคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

1. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของสําหรับ
เจาหนาที่ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหมีการกําหนดแนวทางการควบคุมและ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่
เหมาะสมเกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 

 

- การเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ กฎหมาย 
ขอบังคับ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวของ
สําหรับเจาหนาที่ 

1. ติดตามขอมูล
เก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ 
และหนังสือสั่งการ
จากเว็บไซตของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและเว็บไซต
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางสม่ําเสมอ 
2. ศึกษาและทํา
ความเขาใจระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ 
และหนังสือสั่งการที่
มีการเปลี่ยนแปลง
ใหมอยางสม่ําเสมอ 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง แตยังตองมี
การปรับปรุง แกไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ได
กําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 

- เจาหนาที่ขาด
ความรู ความเขาใจ
ในขอกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ 
และหนังสือสั่งการ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ใหมตองใชเวลาใน
การศกึษาและทํา
ความเขาใจ ทําให
การปฏิบัติงานเกิด
ความลาชาพอสมควร 

1. จัดประชุมชี้แจง
และอบรมใหความรู
เก่ียวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เก่ียวของ
ในการปฏิบัติงานแก
เจาหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ 
2. จัดทําสรุปขอ
กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ 

สํานักปลัด
อบจ. 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

2. การพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. เจาหนาที่ไมไดรับ
การพัฒนาอยางทั่วถึง
และตอเนื่อง 
2. การพัฒนาบุคลากร
ไมเกิดประสิทธิภาพ 

- จัดสงบุคลากรเขา
รับการอบรมเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง แตยังตองมี
การปรับปรุง แกไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ได
กําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 

- การพัฒนา
บุคลากรยังไมทั่วถึง
และไมเกิด
ประสิทธิภาพ 

1. เพ่ิมงบประมาณ
ในการพัฒนา
บุคลากรในหนวยงาน 
2. จัดใหมีแบบ 
สอบถามความ
ตองการในการ
ฝกอบรม 
3. กําหนดเปาหมาย
หลักเกณฑและ
วิธีการในการพัฒนา
ใหชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด
อบจ. 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

3. กิจกรรมการประชุมสภา 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการประชุมสภาเปนไปดวยความ
เรียบรอย และถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ
การประชุมสภาฯ 

 

- การจัดสงญัตติ/
หนังสือ/เอกสารการ
ประชุมสภาของสวน
ราชการตาง ๆ และผูที่
เก่ียวของใหฝายการ
ประชุมมีความลาชา  

1. แจงสวนราชการ
ตาง ๆ และผูที่เกี่ยว 
ของตรวจสอบขอมูล
และรายละเอียดใน
การประชุมสภาไว
ลวงหนา 
2. ประสานขอความ
รวมมือจากทุกสวน
ราชการ และผูที่
เก่ียวของใหจัดสง
ญัตติ/หนังสือ/
เอกสารการประชุม
สภาภายในเวลาที่
กําหนด 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง แตยังตองมี
การปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ ได
กําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรงุ
การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 

- การจัดสงญัตติ/
หนังสือ/เอกสาร
การประชุมสภา
ของสวนราชการ  
ตาง ๆ และผูที่
เก่ียวของ ยังมี
ความลาชา 

1. มีการติดตามผล
และประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่ก่ียวของ
ใหทราบลวงหนาและ
จัดสงญัตติ/หนังสือ/
เอกสารการประชุม
สภา ภายในระยะ 
เวลาที่กําหนด                
2. เพ่ิมชองทางการ
จัดสงญัตติ/หนังสือ/
เอกสารการประชุม
สภา ผานสื่อสังคม
ออนไลน เพ่ือความ
รวดเร็ว 

กองกิจการ
สภาอบจ. 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

4. กิจกรรมการจัดทําแผนดําเนินงาน 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณและเปน
เครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร
ทองถิ่น ตลอดจนควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลของผูบริหารทองถ่ินในปตอ ๆ ไป 

- ระยะเวลาที่ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ
ไมเปนไปตามระยะ 
เวลาการดําเนินงานที่
กําหนดไวในแผน
ดําเนินงาน 

1. สวนราชการจัดทํา
แผนดําเนินงานโดย
กําหนดระยะเวลา  
ใหสอดคลองกับ
ประมาณการรายรับ
ที่ไดรับในแตละ
ปงบประมาณ 
2. มีการติดตามผล
การดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน 

การควบคุมทีม่ีอยูมี
ความเพียงพอและ
สําเร็จในระดับหนึ่ง 
แตอยางไรก็ตาม
งบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในแตละ
ปงบประมาณมี
ความลาชา ทําให
ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการไม
เปนไปตามแผน
ดําเนินงานที่
กําหนด 

ระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการไม
เปนไปตามแผน
ดําเนินงานที่
กําหนด 

1. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานไวลวงหนา
ใหชัดเจน มีการ
กําหนดระยะเวลา
ดําเนินงานที่
สอดคลองกับงบ 
ประมาณที่ไดรับใน
แตละปงบประมาณ                
2. มีการติดตาม
ชวงเวลาที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
ในแตละปงบประมาณ
อยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

กองแผนและ
งบประมาณ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

5. การบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร   
(e-Laas)  
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธี

ปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน 
และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และตามแบบบัญชี ทะเบียน และ
รายงานการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

2. เพ่ือใหการทํางานมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน 
และสรางระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

- ขาดความรูความ
เขาใจในการบันทึก
ขอมูลในระบบ โดย
บันทึกขอมูลไมครบถวน 
ถูกตอง ตามขั้นตอน 
และมีการปรับปรุง
ระบบอยูตลอดเวลา 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ ศึกษา
คนควาจากคูมือ และ
สอบถามจากผู ที่ มี
ค ว า ม รู เ พ่ื อ นํ า ม า
ปรั บ ปรุ ง ง าน แล ะ
ปฏิบัติใหถูกตอง 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่งแตยังตองม ี
การปรับปรุงศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม
เพ่ือใหการปฏิบัต ิ
งานถูกตองและ
ขอมูลตาง ๆ ได
รวดเร็ว 

- การเปลี่ยนแปลง
ของระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และ
การปรับปรุงระบบ
ตลอดเวลาทําให
เจาหนาที่ขาด
ความรูความเขาใจ
ในระบบ  
 

- จัดสงเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติไดเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตร
ที่เก่ียวของเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู และ
สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 
 

กองคลัง 
 



6 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

6. การจัดซื้อจัดจางผานระบบ (e-GP) 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางขององคกรเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 

 

- มีการปรับปรุงระบบ
ใหมอยูเสมอ รวมทั้งมี
การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการที่
เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

- ศึกษา ติดตาม 
กฎกระทรวง 
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ที่เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางอยูเสมอ 
และปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด เพ่ือใหการ
ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง ไมมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น หรือ
เกิดขึ้นนอยที่สุด 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงได แตยังตอง
หมั่นศึกษาทําความ
เขาใจระเบียบ   
การจัดจาง ฯ อยาง
สม่ําเสมอ 
 

- ระเบียบ หนังสือ
สั่งการเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจางมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอทําใหการ
ปฏิบัติงานอาจจะ
ไมทันตอเหตุการณ 
และหนังสือสั่งการ 

1. สงเสริมให
เจาหนาที่เขารับ  
การฝกอบรมการ
จัดซื้อจัดจางอยาง
สม่ําเสมอ เพราะ
ระบบ (e-GP) มี  
การปรับปรุงอยู
ตลอดเวลา 
2. เจาหนาที่พัสดุ
ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจระเบียบ
การจัดซื้อจัดจาง 
และหนังสือสั่งการ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับ
การจัดซือ้จัดจาง 
อยางเครงครัด 
 
 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

7. การเรงรัดและจัดเก็บรายได 

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการเรงรัดและจัดเก็บรายไดเปนไปตาม
นโยบายและเปาหมายที่กําหนดการติดตาม
การชําระหนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
การจัดหาผลประโยชนในทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี             
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

- การติดตามเรงรัด
ลูกหนี้คางชําระ 
ไมตอเนื่อง 
 

1. ศึกษาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดหาผล 
ประโยชนในทรัพยสิน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 
2. ใหมีการติดตาม
การชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ โดยการสง
หนังสือแจงใกลครบ
กําหนดชําระหนี้ การ
แจงเตือนครั้งที่ 1, 2 
และ 3 ตามลําดับ 
3. แบงแยกหนาที่
ความรับผิดชอบใน
การจัดเก็บรายไดการ
รับชําระหนี้ และการ
จัดทําทะเบียนคมุให
ชัดเจน 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง แตยังตองมี
การปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ได
กําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 

- การติดตามและ
เรงรัด ยังมิได
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ยังมีลูกหนี้
คางชําระทําใหการ
จัดเก็บรายไดไม
เปนไปตาม
เปาหมาย 
 

1. ติดตามและจัดทํา
หนังสือเรงรัดการ
ชําระหนี้ใหครบ    
ทุกราย 
2. แจงประชาสัมพันธ
ใหลูกหนี้จายชําระ
หนี้ผานทางธนาคาร 
3. มีการจัดเก็บ
รายไดนอกสถานที่
เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแกลูกหนี้ 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

8. กิจกรรมงานสํารวจออกแบบและประมาณ
ราคา 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

เปนไปดวยความเรียบรอย 
2. เพ่ือใหการสํารวจ ออกแบบและประมาณ

ราคา เปนไปอยางถูกตองแมนยํา และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1. โครงการตามแผนงาน
มีจํานวนมาก จําเปน 
ตองดําเนินการใหทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
ทําใหการสํารวจ ออก 
แบบและประมาณราคา
เปนไปดวยความเรงรีบ  
เกิดขอผิดพลาด 
2. เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่/ภัย
ธรรมชาต ิ
 

1. มีคําสั่งแบงงาน
ตามภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบ
ชัดเจน 
2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการ
ควบคุมงานกอสราง  
3.  จัดสงบุคลากร 
เขารับการอบรม  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ดานการปฏิบัติงาน 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง 
โดยจะมีการประชุม
หัวหนาฝาย เพ่ือ
รายงานความกาว 
หนา ปญหาและ 
อุปสรรค เพ่ือหา
แนวทางแกปญหา
เปนประจําทุกเดือน 
 
 

1. การเขียนแบบ
เปนไปดวยความ 
เรงรีบ อาจเกิด
ขอผิดพลาดได 
2. เหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่/  
ภัยธรรมชาต ิ
 

1. วางแผนจัดสรร
กําลังคนและบริหาร
เวลาในการเขียน
แบบใหเหมาะสมกับ
ปริมาณงานหรือ
โครงการ 
2. จัดสงเจาหนาที่ที่
เก่ียวของเขารับการ
อบรมเก่ียวกับการ
สํารวจ  ออกแบบ  
เขียนแบบ  และการ
บริหารจัดการเปนไป
ตามระเบียบที่
เก่ียวของ 
3.  ติดตอประสาน 
งานผูนําชุมชนใน
พ้ืนที่เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติ 
งานสํารวจเก็บขอมูล 

กองชาง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

9. กิจกรรมงานควบคุมงานกอสรางและงาน
ซอมบํารุง 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการควบคุมการกอสรางเปนไปตาม

แบบการกอสรางตามสัญญาวัสดุกอสราง
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

1. โครงการมีหลาย
โครงการ ทําใหการ
ควบคุมงานกอสราง
ดูแลไมทั่วถึงอาจเกิด
ขอผิดพลาดได 
2. เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่/ ภัย
ธรรมชาต ิ
 

- มีคําสั่งแตงตั้งโดย
กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง โดยจะมีการ
ประชุมหัวหนาฝาย 
เพ่ือรายงานความ 
กาวหนา ปญหา 
และอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 

1. การควบคุมงาน
กอสรางหลาย
โครงการอาจดูแล
ไมท่ัว ถึงและเกิด
ขอ ผิดพลาดได 
2. เหตุการณความ
ไมสงบในพื้นที่/ 
ภัยธรรมชาต ิ
 

1. เพ่ิมบุคลากรตาม
กรอบอัตรากําลัง 
2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานดานการ
ควบคุมงานกอสราง 
3. กําชับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานงาน
ควบคุมการกอสราง 
จะตองตรวจสอบ
ผูรับจางใหปฏิบัติ 
ตามแบบมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว 
4. ติดตอประสาน 
งานผูนําชุมชนใน
พ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 
5. ประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบ
ขั้นตอนการดําเนินงาน  

กองชาง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

10. กิจกรรมงานจัดซื้อ จัดจาง  

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการจัดซื้อ จัดจางพัสดุเปนไปตาม
ความเหมาะสม คุมคา โปรงใส มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดตอทางราชการและ
ประชาชน ถูกตองตามระเบียบฯ และเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 

1. ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ทําใหผูปฏิบัติงาน 
มีความรูความเขาใจที่
ไมชัดเจน อาจเกิด
ความผิดพลาดได 
2. การใชจายงบ 
ประมาณตามโครงการ  
มีความสุมเสี่ยงตอขอ
กฎหมาย หรือระเบียบ
ขอบังคับ 

1. มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาท่ีพัสดุโดยตรง 
2. การจัดซื้อ จัดจาง
มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการของทางราชการ 
3. มีการจัดทําแผน 
การจัดซื้อจัดจาง 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง โดยจะมีการ
ประชุมหัวหนาฝาย 
เพ่ือรายงานความ 
กาวหนา ปญหา 
และอุปสรรค  
เพ่ือหาแนวทาง
แกปญหาเปน
ประจําทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระเบียบมีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ 
2. ความรูความ
เขาใจดานพัสดุของ
บุคลากร 
 

1. จัดสงเจาหนาที่ที่
เก่ียวของเขารับการ
อบรมเก่ียวกับงาน
จัดซื้อ จัดจาง และ
บริหารจัดการเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของ 
2. จัดใหมีการอบรม
ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การจัดซื้อ จัดจาง
ภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ปตตานี 

กองชาง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

11. งานนิเทศติดตามการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสามารถพัฒนางานดานการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนของตนเองให
อยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด 

2. สงเสริมสนับสนุนและนิเทศติดตามผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

- ขาดแคลนบุคลากร
งานนิเทศติดตามการ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

1. แตงตั้งคณะ 
กรรมการนิเทศ
สถานศึกษาในสังกัด 
2. กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน แนวทาง 
การนิเทศติดตาม 
และแผนการนิเทศ
โดยใหผูนิเทศท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในแต
ละงานใหคําแนะนํา
แกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ 
 

มีการนิเทศติดตาม
การบริหารและการ
จัดการเรียนการ
สอนของสถาน 
ศึกษาในสังกัดแตยัง
ตองมีการปรับปรุง
แกไขและพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัดการ
เรียนการสอนอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 

1. ขาดบุคลากร
ตําแหนงศึกษา 
นิเทศกเฉพาะดาน
ในการใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือ แนะนํา
ครูในการบริหาร
และการจัดการ
เรียนการสอน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
การนิเทศที่ไม
ตอเนื่องขาด
ประสิทธิภาพ 

1. ดําเนินการนิเทศ 
ติดตาม การบริหาร
และการจัดการเรียน
การสอนทั้ง ๔ ฝาย 
คือ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหาร 
งานบุคคล การบริหาร 
งานงบประมาณ และ
การบริหารงานทั่วไป 
ใหเกิดความตระหนัก
ในการปฏิบัตหินาที่ให
มีมาตรฐาน 
2. จัดอบรมเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนา
ตนเองในเรื่อง     
การบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

12. งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือ เพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบงานและ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานการศกึษา 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

- บุคลากรครูไม
เพียงพอ 

1. มีการติดตาม  
การดําเนินงานดาน
การจัดการศึกษา 
โดยการประชุมคณะ 
กรรมการการศึกษา
ขององคการบริหาร
สวนจังหวัดปตตานี 
และจัดโครงการ
คณะกรรมการ
การศกึษาพบปะครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ผูปกครองและชุมชน 
โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี 
 
 
 
 

มีการติดตามและ
ประเมินผลของงาน
สงเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
แตยังตองมีการ
สงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การศกึษาของ
สถานศึกษาใน
สังกัดอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 

1. สถานศึกษาม ี
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่  
ไมเพียงพอ 
2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนยังอยูใน
ระดับต่ํา 
 

1. สงเสริมใหครูมี
การแสวงหาความรู
ใหม ๆ โดยการ
คนควานวัตกรรมการ
เรียนรู ศึกษาดูงาน 
และเขารับการอบรม 
2. สงเสริมให
สถานศึกษามีระบบ
การบริหารบุคลากรที่
มีคุณภาพโดยการวาง
บุคลากรใหเหมาะสม
กับความสามารถ 
3. สรางขวัญและ
กําลังใจใหผูใตบังคับ 
บัญชา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 



13 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

2. มีการสราง
หลักสูตรใหเหมาะสม
กับนักเรียนและ
ทองถิ่นโดยการ
วิเคราะหจากความ
ตองการทองถ่ิน 
3. มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการ
กําหนดทิศทางและ
การบริหารการศึกษา
โดยใหมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 



14 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

13. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
ภายใน 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการตรวจสอบภายในเปนไปดวยความ

ถูกตองตรงตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของเปนปจจุบัน 

 

- การเปลี่ยนแปลง 
ของระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่มีการ
แกไข เพ่ิมเติมในสวนท่ี
เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

1. ติดตามขอมูล
เก่ียวกับระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือ
สั่งการจากเว็บไซต
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และ
เว็บไซตอื่น ๆ ที่
เก่ียวของอยูเสมอ 
2. ศึกษาและทํา
ความเขาใจระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือ
สั่งการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม 
 
 
 
 
 
 

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับ
หนึ่ง แตยังตองมี
การปรับปรุงแกไข
เพ่ิมเติม ทั้งนี้ ได
กําหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 

- การเปลี่ยนแปลง  
ของระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่มีการแกไข 
เพ่ิมเติมในสวนที่
เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน ทําให 
บุคลากรขาดความรู 
ความเขาใจใน
ระเบียบตาง ๆ ที่
ออกมาใหม และ
ตองใชเวลาในการ 
ศึกษาทําความเขาใจ 
 

1. มกีารกําหนด 
หนาที่ และความ
รับผิดชอบไวเปน  
ลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน และมี
การแจงเวียน       
การมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบให
ทราบโดยทั่วกัน 
2. จัดสงบุคลากร 
เขารับการอบรมเพ่ือ
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง 
 

หนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 



15 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

3.  สอบถามจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือขอคาํปรึกษา 
แนะนําในประเด็นที่
ยังไมเขาใจใหเกิด
ความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       ลายมือช่ือ 
(นางเครือวรรณ  หนูชูไชย) 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 
วันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 


