
 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอทุ่งฝน 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลนาชุมแสง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่  28  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนนิงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต ้    การก ากับดูแลของ 
นายอ าเภอทุ่งฝน 

 
     (ลงชื่อ)     
       (นายบุญไทย    แสนกระจาย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
           
 
 
นที่  22 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 

 
กรณมีีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
1.1. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.2. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/วาตภัย 
1.3. กิจกรรมจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
1.4. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 



 

1.5. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
1.6. กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.7. กิจกรรมการบริหารพัสดุด้านบ ารุงรักษาและการตรวจสอบ 
1.8. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

(ระบบ E-GP) 
1.9. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
1.10. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บได้ราย 
1.11. กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
1.12. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
1.13. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
1.14. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
1.15. กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 
1.16. กิจกรรม งานสังคมสงเคราะห์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือ การยัง ชีพส าหรับผู้สูงอายุ

และคนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์การควบคุม 
1.17. กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมการ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
1.18. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ 

     
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1. ท าความเข้าใจกับประชาชนกับโครงบการที่ด าเนินการได้จริงในแต่ละปีงบประมาณ 
2.2. จัดท าแผนการป้องกันและท าแผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือนร้อน

กรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
2.3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อ

การใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
2.4. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผู้เบิกคอยก าชับ ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังอย่างครบถ้วน 
2.5. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
2.6. ให้แต่ละกองด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยการก าหนดห้วงระยะเวลาให้ชัดเจนและมี

เอกสารแบบแปลนให้ถูกต้อง 
2.7. สร้างห้องเก็บของที่ไว้ส าหรับอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายเพื่อตรวจสอบและการรอการ

จ าหน่าย 
2.8. ยึดตามระเบียบโดยยกเลิกระบบมือให้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบ 

2.9. ท าบันทึกแจ้งเวียนการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ทุกกอง ส่วนทราบและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ 



 

2.10. ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี 
2.11. ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ

ช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 
2.12. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน

ยิ่งขึ้น 
2.13. อบต.ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเก่ียวกับทิศทางการพัฒนา 

แนวทางการปฏิบัติ งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
2.14. พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชนอย่าง     รอบ

ด้าน และเต็มศักยภาพทั้งในระบบการศึกษาภายในสถานศึกษา การศึกษาและ
เยาวชนต าบล 

2.15. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ จัดให้มีการประชาคม ใน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง 
2.16. ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนที่ว่างเปล่า ที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและท่ัวถึง 
2.17. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก 5 ป. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับส่วนงานย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. 4 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ .2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
          ค าสั่ งการแบ่งงาน ในส านักงานปลัด ได้แบ่งงานเป็น         
งานบริหารงานทั่ ว ไป งานนโยบายและแผน งานบุคลากร             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ระเบียบกฎหมายใหม่ สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูล

ข่าวสารใหม่  

2.  การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       - ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม

เนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็นความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม 
       - ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เช่น ผู้น า,ผู้แทนชุมชนและสมาชิก อบต. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องแผนพัฒนา 

       - มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนบ่อยครั้ง 
  2.2 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย/อุทกภัย/

อัคคีภัย/วาตภัย 
       - การเกิดภัยธรรมชาติไม่สารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิด

ภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความเสียหาที่แน่นอน 
  2.3 กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       - การจัดท าข้อบัญญัติยังไม่ครอบคลุมตามแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงเนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 
       - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยตลอดปี 
       - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง

การอ่ืนๆ 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสงได้ วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่ง
งานของส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
นาชุมแสง ในภารกิจ  คือ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานบุคคลากร 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

        โ ด ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
พบว่างานที่ เกี่ ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ 
ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยังมี
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดท าประชุม/ 
ประชาคมแผนพัฒนา 

2. กิจกรรมการช่วเหลือผู้ประสบภัย 
วาตภัย / อุทกภัย / วาตภัย 

3. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจากทุกส่วนราชการในองค์กร 
      - ประชาสัมพันธ์การประชุม / ประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
      - ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
     3.2 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย 
      - จัดท าแผนการป้องกันและท าแผนการช่วยเหลือประชาชน
เมื่อได้รับความเดือดร้อยกรณีเกิดภัย 
      - มีการตั้งงบประมาณไว้เพ่ือช่วยเหลือกรณีเกิดภัย 
     3.3 กิจกรรมจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      - ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง 
      - วางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้
จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
      - ก าซับการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงานควร
เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ 
โทรสาร เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง
ล่วงหน้า ก่อนเกิดเหตุ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางแผนพับ วิทยุ
ท้องถิ่น หอกระจายข่าว 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
    - ติดตามการด าเนินการในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติระดับเหนือข้ึนไป 
      - ประเมินการควบคุมโดยผู้ตรวจสอบภายในระดับองค์กร        
ปีละ 1 ครั้ง จากแบบตรวจสอบควบคุมภายใน จัดท าทุกสิ้นปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบควบคุมเพียงพอ และหน่วยงานได้งานแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกส่วน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ 
 

 
(ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงาน 

                   (นายกฤษณะ  แสนโคตร) 
                 ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัด 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

ส านักปลัด 
    กิจกรรม 
    - การจัดประชุม / ประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอโครงการที่ส าคัญบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาของชุมชน ในการตอบสนอง
นโยบายและความต้องการของ
ประชาชนไดม้ากที่สุด 

1. ประชาชนไม่ให้ความส าคญั
ในการท าประชาคมและการ
จัดท าแผน 
2. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องการจัดท า
แผนพัฒนา เช่น ผู้น า ผู้แทน
ชุมชน และสมาชิก อบต.บาง
คนยังขาดความรูค้วามเข้าใจ
เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีการเพิ่มเติมและ 
เปลี่ยนแปลงแผนบ่อยครั้ง 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท างานจากทุกส่วน
ราชการการในองค์กร 
2. มีเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบดา้นกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 
3. ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

การควบคุมยังไม่ได้ผล 
เนื่องจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องยังไม่มีความ
เข้าใจและให้ความ
ร่วมมือ 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากไม่มเีวลาและยังไม่
เห็นความส าคัญของการเข้า
มามีส่วนร่วม 
2. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องการ
จัดท าแผนพัฒนา เช่น ผู้น า 
ผู้แทนชุมชน และ สมาชิก 
อบต. บางคนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา 
3. มีการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนบ่อยครั้ง 

1. บรรจุโครงการส าคัญ
เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา 
2. ท าความเข้าใจกับ
ประชาชนกับโครงบการที่
ด าเนินการได้จริงในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
3. ประชาชนในหมู่บ้าน
ด าเนินการจัดประชุม
ประชาคมอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับการคดัเลือก
โครงการที่หมูบ่้านต้องการ
มากที่สุดในการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    การช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย / 
อุทกภัย / อัคคีภัย / วาตภัย 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
แก้ปัญหาเดือดร้อนได้ทันท่วงที 
    2. เพื่อให้การปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน็ไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเกิดภยัธรรมชาติไม่ 
สามารถคาดคะเนได้ซึ่ง
จะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะ
ทราบลักษณะความเสียหาย
ที่แน่นอน 

1.จัดท าแผนการป้องกัน
และท าแผนการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อได้รับความ
เดือนร้อนกรณีเกดิภัย 
2. มีการตั้งงบประมาณไว้
เพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดภัย 
3. มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ยังมีการควบคุมทีไ่ม่
เพียงพอซึ่งต้อง
ปรับเปลีย่นแผนเพื่อให้
ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
 

1. การเกิดภยัธรรมชาติไม่
สามารถคาดคะเนได้ซึ่ง
จะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะ
ทราบลักษณะความ
เสียหายที่แน่นอน 

1.จัดท าแผนการป้องกันและ
ท าแผนการช่วยเหลือเมื่อ
ประชาชนไดร้ับความเดือน
ร้อนกรณเีกิดภยัธรรมชาต ิ
2. จัดเตรยีมบุคลากรให้
พร้อมให้การช่วยเหลือ
ประชาชนโดยการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.เป็นประจ า
ทุกป ี
3. มีการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    การจัดท าข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบและครอบคลมุ
แผนพัฒนา อบต.และ
แผนพัฒนาต าบลประจ าป ี
 

1. การจัดท าข้อบัญญตัิยัง
ไม่ครอบคลุมตาม
แผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
เนื่องจากงบประมาณมี
จ ากัด 
2. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องตลอดเวลา 

1. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2. วางแผนการจัดท า
งบประมาณให้สมดุลเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา 
3. ก าชับการวางแผนเสนอ
โครงการของแตล่ะหน่วยงาน
ควรเป็นโครงการที่มีความ
ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการ
ตั้งงบประมาณ 

- มีการก าหนดแนว
ทางการวางแผนการใช้
จ่ายเงินให้สมดุลเพียงพอ
ต่อปีงบประมาณนั้น
รวมทั้งมีการตดิตามและ
ควบคุม ซึ่งจะเป็นผลดีใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอต่อการบรรลผุล
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

1. การจัดท าข้อบัญญตัิยังไม่
ครอบคลมุตามแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากดั 
2. มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ตลอดป ี
3. เนื่องจากมีการ 
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดเวลา 
 

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล
ให้มีการวางแผนการจัดท า
งบประมาณให้สมดุลเพียงพอ
ต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณและสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการจดัท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีเพื่อให้
ทราบถึงโครงการกิจกรรม
งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามีความ
ชัดเจนในปฏิบัตมิากขึ้น 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

.(ลงชื่อ).....................................................ผู้รายงาน 
                      (นายกฤษณะ    แสนโคตร) 
                     ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัด



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. 4 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ .2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
          กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตาม
ค าสั่งแบ่งงานของกองคลัง ในภารกิจ 3 งาน คือ  

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานจัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ความเสี่ยงคือประสิทธภาพของบุคลากร จริยธรรมของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 

 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
      มีผลกระทบต่อการควบคุม คือ ระเบียบกฎหมายใหม่ 

ที่เป็นเป็นหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ 
       

2.  การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ 
       - การวางฎีกาเบิกจ่ายแต่ละส านัก/กอง ลายมือชื่อผู้

เบิกผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ครบถ้วยท าให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่าย   
      2.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

       - การบันทึกบัญชีซึ่งมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัย
ความละเอียดถูกต้องแม่นย า และมีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นทุกเวลา
ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทัน 

       - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกันท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหลาย
หน้าที่ 

   

ผลการประเมิน 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงได้ 
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก
ภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ใน
ภารกิจ  คือ 

5. งานการเงินและบัญชี 
6. งานจัดเก็บรายได้ 
7. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

        โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 พบว่า 
งานการเงินและบัญชี  ยังพบจุดอ่อนที่ ต้อง
ปรับปรุง คือ  

1. กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อนเสนอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

2. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุยังพบจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงคือ 

1. กิจกรรมจัดหาพัสดุและการเก็บ
รักษาพัสดุ 

2. กิ จกรรมการลงทะ เบี ยน/การ
เบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/
การจ าหน่ายพัสดุ 

3. การควบคุมการใช้รถส่วนกลางและ
การประหยัดเชื้อเพลิง 

 



 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.3 กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
            - มีการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบ่อยครั้งเป็น
ประจ าเนื่องจากต้องปรับให้สอดคล้องกับแบบแปลนของกองช่าง 

2.4 กิจกรรมการบริหารพัสดุด้านบ ารุงรักษาและการ 
ตรวจสอบ 
           - วัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.เมื่อ
ช ารุดเสียหายเมื่อมีการตรวจสอบแล้วไม่ได้อยู่ในห้องเก็บของที่ใช้
เก็บรักษาซึ่งเป็นการยากต่อการตรวจสอบ 

2.5 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยด าเนินการด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-GP) 

- ยังไม่ได้ด าเนินการตามระเบียบ ข้อ 9 ที่ให้หน่วยงาน 
ของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบนี้ 

2.6 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
1. พนักงานขับรถยนต์ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานมีเพียงคน 

เดียว บางครั้งมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้การติดต่อไป
ราชการเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของบุคคลอ่ืน 

2. พนักงานขับรถไม่ได้ท าหน้าที่ของตนเองโดยปล่อย 
ปะละเลยให้เจ้าหน้าที่ พนักงานที่ไม่มีหน้าที่ขับรถใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

3. เจ้าหน้าที่บางคนไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไม่มีการ 
ขออนุญาตและบันทึกการขอใช้รถตามแบบที่ก าหนดไว้ 

2.7  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บได้ราย 
1. เจ้าของที่ดินที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยแจ้ง 

ให้เจ้าที่ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วง 

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
2.8 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
- การทวงหนี้ลูกหนี้ภาษียังต้องมีการทวงหลายครั้ง 

 

งานจัดเก็บรายได้ ยังพบจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงคือ 

1. ด้านงานจัดเก็บรายได้ 
2. การติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 

 
สรุป 
สภาพแวดล้อมของการควบคุมโดยรวม อยู่ใน
ระดับดีบุคลากรมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะดี แต่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมาก
เพ่ิมขึ้นการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย
อาจจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ผู้อ านวยการ
กองคลัง ในฐานะผู้ก ากับดูแล ได้ให้การ
แนะน า  เจ้ าหน้าที่ ให้ปฏิบัติภารกิจตาม
ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
      1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 
      2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณตรวจสอบหมวด/ประเภทให้
ละเอียดก่อนวางฎีกาให้ครบถ้วนรวมทั้งตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาให้ครบถ้วนรวมทั้งตรวจสอบลายมือชื่อในฎีกาให้ครบถ้วนเมื่อ
ไม่ถูกต้องให้แก้ไขแล้วเสร็จภายในสามวันนับจากวันที่ได้รับทราบ 
      3. ผู้ตรวจฎีกาได้ตรวจเอกสารทางการเงินอย่างเคร่งครัดก่อน
มีการเบิกจ่ายทุกครั้ง 
     3.2 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
       1. ออกค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติงานไม่
ซ้ าซ้อนและมีผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน 
       2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ 
     3.3 กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
       - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
     3.4 กิจกรรมการบริหารพัสดุด้านการบ ารุงรักษาและการ
ตรวจสอบพัสดุ 
       1. จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สินทุกรายงานที่มีอยู่
ในการควบคุมและบันทึกรายการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทุกครั้ง 
       2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
       3. ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
      3.5 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยด าเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-GP) 
        - ถือปฏิบัติตามระบเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
       3.6 กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
        1. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
        2. ปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว813 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2553 

 
การควบคุมที่มีอยู่ ยั ง ไม่ เ พียงพอต่อการ
ควบคุมดังนั้น จึงควรมีการติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง 



 
 

       3.7 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
        1. จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษีทุกประเภทและทุกราย 
        2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบหาก
มีการยื่นประเมินใหม่ทุกครั้ง 
        3. ถือปฏิบัติตามคู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
       3.8 กิจกรรมกาติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
        1. การตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ในทะเบียนคุมลูกหนี้ก่อน
การท าหนังสือทวงหนี้ 
        2. ให้ผู้อ านวยการกองคลังตรวจสอบซ้ าอีกครั้งก่อนจะส่ง
หนังสือทวง  
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        1. น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ
ท าให้สามารถท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ 
        2. ประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการติดต่อ
ประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับหน่วยงานภายนอกเช่น 
ท้องถิ่นจังหวัด อ าเภอ หรือ ส่วนราชการต่างๆ ท าให้การติดต่อ
งานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันกับเหตุการณ์     
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
    -ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพ่ือ
สอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เสนอผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้งานมีการตรวจสอบทุกวัน 
    -ประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบของกลุ่มงานการเงินและบัญชีและ
การตรวจสอบ ของส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานีรายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบควบคุมเพียงพอ และหน่วยงานได้งานแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทุกส่วน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเป็น
ที่น่าพอใจ 
 

 
       ลงชื่อ…………………………………………..ผู้รายงาน 

          (นางสาวนารีรัตน์   จันทรม์า) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กองคลัง 
กิจกรรม 
    - ด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อมีให้เกิดข้อบกพร่องจากการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณและให้เปน็ไป
ด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน ของ อปท. 
2547 และกฎหมายข้อบังคับหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 

การวางฎีกา ลายมือช่ือผู้
เบิกผู้มีอ านาจอนุมัตไิม่
ครบถ้วนท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการเบิกจ่าย 

1. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้อง
ถือปฏิบัติตามระเบียบโดย
เคร่งครดั 
2. หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณตรวจสอบ
หมวด/ประเภทให้ละเอียด
ก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายและ
ตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาให้ครบถ้วนรวมทั้ง
ตรวจสอบลายมือช่ือในฎีกา
ให้ครบถ้วนเมื่อไม่ถูกต้องให้
แก้ไขแล้วเสร็จภายในสาม
วันนับจากวันที่ได้รับทราบ 
3. ผู้ตรวจฎีกาได้ตรวจ
เอกสารทางการเงินอย่าง
เคร่งครดัก่อนมีการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง 

การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
เพียงพอเท่าท่ีควร 

1. ลายมือช่ือผู้เบิกผู้มี
อ านาจอนุมัติไม่ครบถ้วนท า
ให้เกิดความล่าช้าในการ
เบิกจ่าย 

1. ให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณผูเ้บิกคอย
ก าชับ ก ากับ ดูแล 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
รวบรวมส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายให้กองคลังอย่าง
ครบถ้วน และส่งภายใน
ก าหนดระยะเวลาอย่าง
เคร่งครดัเพื่อไม่ใช้
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเกิน
กว่าระเบียบก าหนด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -ด้านการเงินและบญัชี 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน สามารถจดัท ารายงาน
การเงินและบัญชีได้ถูกต้องเรียบรอ้ย
ตามระเบียบฯ เพื่อป้องกันการทุจริต 
    2. เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่องจากการ
ไม่ปฏิบตัิตามระบยีบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ 
    3. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการเงินและ
บัญชีถูกต้องมีความน่าเช่ือถือ 

1. การบันทึกบัญชีซึ่งมี
หลายขั้นตอน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกันท าให้เกิด
ความเสีย่งในการปฏิบตัิงาน
หลายหน้าที ่

1.ออกค าสั่งแบ่งงานให้
ชัดเจนเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อนและมี
ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน 
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับรบัเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 อย่างเคร่งครัด 
 

การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
เพียงพอ 
 

1. การบันทึกบัญชีซึ่งมี
หลายขั้นตอนและต้อง
อาศัยความละเอียด
ถูกต้องแม่นย า และมี
ปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุก
เวลาท าให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานไม่ทัน 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็น
บุคคลเดียวกันท าให้เกิด
ความเสีย่งในการ 
 

1.ก่อนด าเนินการเจ้าของ
งบประมาณต้องตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือให้ 
เพียงพอในแต่ละกิจกรรม
เบิกจ่าย 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้การ 
เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -การจัดท าแผนการจัดซื้อจดัจา้ง 

วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือสั่งการและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง
บ่อยครั้งเป็นประจ า
เนื่องจากต้องปรับให้
สอดคล้องกับแบบแปลน
ของกองช่าง 

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ        
พ.ศ.2560 

การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
เพียงพอ 

มีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
จดัซื้อจัดจ้างบ่อยครั้งเป็น
ประจ าเนื่องจากต้องปรับให้
สอดคล้องกับแบบแปลนของ
กองช่าง 
 

1. ให้แต่ละกองด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยการก าหนด
ห้วงระยะเวลาให้ชัดเจนและมี
เอกสารแบบแปลนให้ถูกต้อง
และครบถ้วนก่อนท่ีจะมีการ
ด าเนินการจัดแผน 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -การบริหารพัสดุด้านบ ารุงรักษา
และการตรวจสอบพัสด ุ

วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบ
หนังสือสั่งการและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ใน
ทะเบียนทรัพยส์ิน ของ 
อบต.เมื่อช ารุดเสยีหาย
เมื่อมีการตรวจสอบแล้ว
ไม่ได้อยู่ในท่ีห้องเก็บของที่
ใช้เก็บรักษาซึ่งเป็นการ
ยากต่อการตรวสจสอบ 

1. จัดท าทะเบียนคุม
ครุภณัฑ์และทรัพยส์ินทุก
รายการทีม่ีอยู่ในการ
ควบคุม และบันทึก
รายการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทุกครั้ง 
2. ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  
3. ตรวจสอบพัสดุครภุัณฑ์
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 

การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
เพียงพอ 

วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในทะเบียน
ทรัพย์สินของ อบต.เมื่อช ารดุ 
เสียหายเมื่อมีการตรวจสอบ
แล้วไมไ่ด้อยู่ในที่เดียวกันซึ่ง
เป็นการยากต่อการตรวจสอบ 
 

สร้างห้องเก็บของที่ไว้ส าหรับ
อุปกรณ์ที่ช ารุดเสยีหายเพื่อ
ตรวจสอบและการรอการ
จ าหน่าย 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -การจัดซื้อจัดจ้างโดยด าเนินการ
ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ e-gp) 

วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ข้อ 9 ที่ให้
หน่วยงานของรัฐใช้
เอกสารที่จดัพิมพ์จาก
ระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กเป็น
เอกสารประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง
ตามระเบียบนี ้

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 

การควบคุมที่มีอยูด่ี
พอสมควร แต่กส็ามารถ
ลดความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง 

ยังไม่ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบ ข้อ 9 ท่ีให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์
จากระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น
เอกสารประกอบการ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้งาตาม
ระเบียบ 
 

ยึดตามระเบียบโดยยกเลิก
ระบบมือให้ใช้เอกสารที่
จัดพิมพ์จากระบบการจดัซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเอกสาร
ประกอบการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบ 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
และ เหมาะสม ประหยัด คุม้ค่า 
และได้รับการบ ารุงรักษาให้มีสภาพ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พนักงานขับรถยนต์ที่มี
หน้าท่ีปฏิบัติงานมเีพียง
คนเดียว บางครั้งมเีหตไุม่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้ท า
ให้การติดต่อไปราชการ
เป็นภาระหน้าทีรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น 
2. พนักงานขับรถไม่ได้ท า
หน้าท่ีของตนเองโดย
ปล่อยปะละเลยให้
เจ้าหน้าท่ี พนักงานท่ีไม่มี
หน้าท่ีขับรถใช้รถ
ส่วนกลาง 
-เจ้าหน้าท่ีบางคนไมไ่ด้
ปฏิบ้ติตามระเบียบฯ ไมม่ี
การขออนุญาต และบันทึก
การขอใช้รถตามแบบที่
ก าหนดไว ้

1. ถือปฏิบัติตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  
2. ปฏิบัติตามหนังสือ       
ที่ มท 0808.2/ว 813     
ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2553 

-การควบคุมที่มีอยูไ่ม่
เพียงพอ 
-การควบคุมที่มีอยูไ่ม่
เพียงพอ 
 

1. พนักงานขับรถยนต์ที่มี
หน้าท่ีปฏิบัติงานมเีพียงคน 
เดียว บางครั้งมีเหตไุม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ท าให้การ
ติดต่อไปราชการ จ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าท่ีหรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 
2. พนักงานขับรถไม่ได้ท า
หน้าท่ีของตนเองโดยปล่อยปะ
ละเลยให้เจา้หน้าท่ี พนักงานท่ี
ไม่มีหนา้ที่ขับรถใช้รถ
ส่วนกลาง 
-เจ้าหน้าท่ีบางคนไมไ่ด้ปฏิบัติ
ตามระเบียบฯไม่มีการขอญาต
และบันทึกการขอใช้รถตาม
แบบท่ีก าหนดไว ้

1. ผู้บริหารก าชับเจ้าหน้าที/่
พนักงานขับรถ ท่ีน ารถ
ส่วนกลางไปใช้ทุกคน ให้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครดั 
2. ท าบันทึกแจ้งเวียนการใช้
รถยนต์ส่วนกลางให้ทุกกอง 
ส่วนทราบและถือปฏิบัตติาม
ระเบียบ 
3. ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน
ให้พนักงานขับรถทุกคันตาม
ค าสั่งรับผิดชอบบ ารุงดูและ
รักษารถยนต์แต่ละคันให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งาน 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    -ด้านงานจัดเก็บรายได ้

วัตถุประสงค์ 
    -เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
และหนังสือสั่งการและสามารถ
จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 

1. เจ้าของที่ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิ
โดยไม่แจ้งให้เจ้าหนา้ที่
ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีบางรายไมม่า
ยื่นแบบช าระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมายา
ก าหนด 

1. จัดท าเบียนคุม ผู้ช าระ
ภาษีทกุประเภท และทุก
ราย  
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า
แจ้งให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ทราบหากมีการยื่น
ประเมินใหม่ทุกครั้ง 
3. จัดท ารายงานการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่
อย่างสม่ าเสมอ 
4. ถือปฏิบัติตามคูม่ือการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การควบคุมที่มีอยูด่ี
พอควร แต่ก็สามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 

1. เจ้าของที่ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิโดยไม่
แจ้งให้เจ้าที่ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีบางรายไมม่ายื่น
แบบช าระภาษตีามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมาย ก าหนด 

1. น าแผ่นที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้ปฏิบตัิงาน และ
ปรับปรุงระบบ 
2. ตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าโครงการ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี
3. ด าเนินการตดิตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบอยา่ง
สม่ าเสมอ 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผูร้ายงาน 
                (นางสาวนารีรัตน์    จันทร์มา) 
                          ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. 4 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ .2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       1.3 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 

      - มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
เนื่องจากในกองช่างไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงต้อง
ขอความอนุเคราะห์ช่างจากหน่วยงานอื่นงานที่ปฏิบัติงาน จึง
ล่าช้า เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ครอบคลุมไม่ได้ลง
มาตรวจงานสม่ าเสมอ ท าให้ต้องแก้ไขงาน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติ
ของหมู่บ้าน 

   1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
      - การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจส าคัญที่ต้อง

ด าเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาก่อสร้าง เป็นสิ่ง
ส าคัญที่ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ใน
ปัจจุบันการด าเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจาก
บุคลากร 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
       - การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้ออาจไม่

เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้อในราคาแพงที่
ทนทาน  และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจ าเป็นต้องประหยัด
งบประมาณอีกทางหนึ่ง ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง บางครั้งผู้ช่วยไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เก่ียวกับ
การติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอัตรายต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
   -ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
จากส านัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง กองช่าง 
โดยวิเคราะห์มาตรฐานควบคุมภายใน 
   -ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง ต้องไป
ด าเนินการจัดการท าแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
 



 

      2.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
       - สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ

ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณ
ในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
      3.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
           - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า เป็นการเฉพาะทาง และ
ศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       3.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
           - ก าชับให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้าง
ในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        1. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศ   
อยู่เสมอ 
        2. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายในและ
ภายนอกที่เหมาะสม 
            3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา 

            4. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และความ
เข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือ
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
        1. มีการติดตาม ก ากับดแูลการปฏิบัติงานแตล่ะ 
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
        2. มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ 
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขข้ันตอนการ 
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
            3. มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่าง 
แผนการปฏบิัติงานในแตล่ะเร่ืองเป็นไปในทิศทางที่ 
ถูกต้อง สอดคล้องกัน 
 



 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบควบคุมเพียงพอ และหน่วยงานได้งานแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุมโดยก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ทุกส่วน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสงโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพเป็น
ที่น่าพอใจ 
 

 
 ลงชื่อ ส.ต.ต.………………………….………………..ผู้รายงาน 

            (ประกาศสิทธิ์    บูรณสรรค์) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 



 

แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กองช่าง 
กิจกรรม 
    - ด้านงานก่อสร้าง 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมี
ความมั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแล
รักษาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

งานด้านก่อสร้างที่เป็น
สมบัตสิาธารณะไมไ่ด้
ช่วยกันดูแลรักษา
เท่าที่ควร 

1. ท าค าสั่งมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
2. ตรวจสอบงานก่อสร้าง
เป็นระยะๆ เป็นข้ันตอน 

ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผลโดยให้
ตรวจสอบทุกครั้งท่ี
จัดท าโครงการรวมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมดทีม่ี
อยู่ของ อบต. แล้วให้
รายงานผลการ
ด าเนินการต่อ
ผู้บังคับบัญชาและนายก 
อบต. 
 
 
 
 

1. งานด้านก่อสร้างที่เป็น
สมบัตสิาธารณะไมไ่ด้
ช่วยกันดูแลรักษาเท่าท่ีควร 

1. ก าชับ ให้ค าช้ีแนะผู้น า
ชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน
ให้รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วยสอดส่อง
ดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่
ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

กองช่าง 
 

 



 

แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรม 
    - ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณ
เพียงพอในการเบิกจ่ายและมเีอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบถ้วน 
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่อง
ไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

1. มีการจัดท าบญัชี
เบิกจ่ายทุกครั้ง 
 

1. การควบคุมที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม 
2. มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ทุกราย ไตรมาส 
 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบถ้วน 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ตามหลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 
 

1. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณไ์ฟฟ้า
ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน
ได้นานยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสิรมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ
ทาง และศึกษาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยข้องอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ ส.ต.ต.......................................................ผู้รายงาน 
                     (ประกาศสิทธิ ์   บูรณสรรค์) 
                               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
                          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แบบ ปค. 4 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม
ภายใน  ดังนี้     
   - งานเกี่ยวกับพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนือจาก
การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มี
ความล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ไม่มี
บุคลากรผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงใน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ได้รับ
การพัฒนารอบด้านอย่างต่อเนื่อง  
ปัจจัยเสี่ยง 
1. ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมาย
งานด้านการพัฒนาและเยาวชน 
2. การจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ต าบลยังไม่เป็นรูปธรรม 
1.2.กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยง 
 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดหัวหน้าศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กท่ีได้รับการจัดสรรต าแหน่งจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด าเนินงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 
ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้แก่ งาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งาน
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ 
การเงินและการพัสดุ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้ 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 
โครงการ / กิจกรรม ในการส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนา
ทักษะเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  โดย   ผลการ        
ปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. และผู้น าชุมชนให้การสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสงจัดท า แต่ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบล เพ่ือให้มีส่วนร่วม 
ในการเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นไป
ตามความต้องการของเด็กและเยาวชนโดยแท้จริง 
ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้ 
      1) กองการศึกษาฯ เสนอขออนุมัติให้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาชุมแสง  ครอบคลุมทั้งกองการศึกษาฯ 
และสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เพ่ือก าหนดหน้าที่ 
และความรับผิดชอบแก่พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู
และพนักงานครู (พนักงานจ้าง)  ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
และสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      2) กองการศึกษาฯ มักจะบรรจุหลักสูตรในการพัฒนา 
ความรู้และทักษะแก่พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการครู และ 
พนักงานครู (พนักงานจ้าง) เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา 
การศึกษา อยู่ในโครงการของกองการศึกษาฯ ที่มีลักษณะที่
เป็นการฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพแก่พนักงานส่วนต าบล 
ข้าราชการครู และ พนักงานครู (พนักงานจ้าง) อยู่เป็นนิจ  



 

ได้รับมอบหมาย เรื่องการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเชิง
บูรณาการในความต้องการของท้องถิ่นการจัดท าระบบ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2.ข้าราชการครูและพนักงานครู ยังขาดความรู้ คุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  การจัดการศึกษาและการ
จัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยโดยเน้นเด็กปฐมวัยเป็น
ส าคัญ 

พร้อมมีการติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากบุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่นซึ่งอาจ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
2.1. กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ   
1.ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจยัง
ขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
2.สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่
เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยัง
ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณ
และความพร้อมด้านอ่ืนๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการเด็ก 

 
ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้ 
ถึงแม้ผู้ดูแลเด็กท่ีเป็นพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด มิได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกปฐมวัย โดย  
ผลการปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ ผู้ดูแล
เด็กท่ีเป็นพนักงานจ้างมีการปรับปรุงคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 
 

3.กิจกรรมการควบคุม  
1. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพ่ือ        
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้ 
การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษาฯ เป็นไปตามโครงสร้าง
องค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  ผลการปรับปรุง
ควบคุม อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าใดนัก โดยการ
ควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึง
ควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งควร
ติดตามผลการส่งข้าราชการครูและผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ว่า สามารถน าความรู้ 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันที 
๒.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้ 
      - การควบคุมท่ีมีอยู่ของกองการศึกษาฯ ในภาพรวม
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองการศึกษา มีความ
ครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกในระดับดี 
       

กิจกรรมการติดตามผล 
   ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าท่ีให้ความชัดเจน  
ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมลูนักเรียน เป็นรายภาคเรียน  เพื่อ
รายงานผู้บังคับบญัชา ศึกษากฎ ระเบียบ ใหม่ ๆอยูเ่สมอ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และหัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ ต้อง
ติดตาม ก ากับดูแล 

มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของส่วน
การศึกษาฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

สรุปผลการประเมิน 
  จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม  ๒ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

 ๑.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งท าให้
งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ 

 2. กิจกรรมด้านการศึกษาปฐมวัย   
 พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการด้านปฐมวัย, สถานที่และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  และเครื่อง

เล่นสนามในร่ม ยังไม่เพียงพอต่อเด็กปฐมวัย และขาดการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
ผลการประเมิน    
 การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป 

    (ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน 
                   (นายศรายุทธ  บัวรัตน์) 
                  รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการทาน 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 
                                                                          ปค.5 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

************************************* 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์   

ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

การประเมินผลควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กองการศึกษา 

งานการศึกษาปฐมวัย 

1. กิจกรรม 

       การแก้ไขปัญหาจ านวนเด็ก

นักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนา

เด็กต าบลนาชุมแสง 

วัตถุประสงค์ 

       เพื่ อ ให้ผู้ ปกครองมีความ

เช่ือมั่นในระบบการเรียนการสอน 

และน าบุตรหลานเข้ามาเรียนใน

สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มมาก

ขึ้นและต่อเนื่อง  

 

  ความเสี่ยง    

   จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนน้อยลง

จากปีงบประมาณที่ผ่านมา  

  สาเหตุ 

  1. มีเขตพื้นที่มีโรงเรียนของ

เอกชนหลายแห่ง 

  2.ต าบลนาชุมแสงมีพื้นท่ีใกล้

อ าเภอหลายอ าเภอ ผู้ปกครอง

จึงนิยมน าบุตรหลานเข้าไป

เรียนในเมืองมากขึ้น 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มี

ก า ร ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ พ บ ป ะ

ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

เป็นรายครัวเรือน ทั้งที่เป็น

นักเรียนในสังกัดและได้ส ารวจ

เด็กนักเรียนที่ถึงเกณฑ์เข้า

เรียนและช้ีแจงนโยบายการ

เรียนการสอน  วิธีการสมัคร

เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ 

 

     เพิ่มกาประชาสัมพันธ์และ
ช้ีแจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ถือเปน็
โครงการที่ดี เป็นการปฏิบัติงาน
เชิงรุกเพื่อชักชวนให้ผู้ปกครองน า
เด็กมาเข้าเรียนทีศู่นย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ เพื่อช้ีแจงหลักสูตรการเรียน
การสอน  อีกทั้งยังสร้างความ
มั่นใจให้ผู้ปกครองที่มีบตุรหลานท่ี
เรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อยู่
แล้วไมย่้ายไปเรยีนที่อ่ืน และน า
บุตรหลานท่ีถึงเกณฑม์าเข้าเรียน
เพิ่ม 
 

      อัตราการเกิดของ

เด็ ก ในพื้ นที่ มี จ านวน

น้อยลง อีกทั้งปัจจุบัน

รูปแบบการใช้ชีวิตของ

คนเปลี่ยนไป ท าให้มี

บุตรน้อยลง 

  1. อบต.ควรมีการอบรมให้

ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา 

แนวทางการปฏิบัติ งานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

   2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กควรมีการประชุมวางแผน
ร่วมกันในการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีหลักสตูร
ทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน 
  

นักวิชาการ

ศึกษา 

/ครผูู้ดูแล

เด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

การประเมินผลควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม

พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบ

ด้าน ท้ังในระบบการศึกษาปกติ

และการศึกษานอกระบบอยา่ง

รอบด้าน และเตม็ตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเสีย่ง    

   งานพัฒนาเด็กและ 
และเยาวชนในภาพรวมทั้ง
ต าบล ยังไม่ครอบคลุม   รอบ
ด้านและเต็มศักยภาพ 
  สาเหตุ 

  1. ข าดแคลนบุ คล ากรที่

รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย ต ร ง คื อ

เจ้าหน้าท่ีสันทนาการ 

 

1) กองการศึกษาฯ มี
งบประมาณสนับสนุนด้าน
กิจกรรมกลางแจ้ง เกมและ
นันทนาการแก่เด็กเล็กใน
สังกัด ในกิจกรรมอันหลาก
หลากครบ 6 กิจกรรมหลัก
และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามหลักวิชาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่
เด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี   
 

 

 

 

 

 

 

1. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลมุชัดเจนเพียงพอ 
2. รูปแบบในการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวม
ทั้งต าบลยังไมค่รอบคลุมรอบด้าน 
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. งานล่าช้าไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์และ
ก าหนดเวลา 
  2. งานพัฒนาเด็กและ 
และเยาวชนในภาพรวม
ทั้งต าบล ยังไม่
ครอบคลมุ   รอบด้าน
และเต็มศักยภาพ 
  3. บุคลากรที่มีอยู่
ได้รับมอบหมายงานด้าน
อื่นนอกเหนือจากงานใน 

1. บรรจุบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชน
อย่างรอบด้าน ท่ีตรงกับสาขา 
/ ความรู้ความสามารถ เช่น 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่ันทนาการ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ผ่านการด าเนินงานของ
เครือข่ายเด็ก 
2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่

เป็นการส่งเสริมและ 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการ

ศึกษา 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ

อื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่
 

การประเมินผลควบคุมภายใน 
 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

  2 )  ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ฯ  มี

งบประมาณในการสนับสนุน

ด้านกีฬาและนันทนาการ ใน

ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณในการส่งทีมเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬานอกเขตพื้นท่ี 

 

 หน้าท่ีในปริมาณ
ค่อนข้างมาก 

พัฒนา เด็กและเยาวชนอย่าง     
รอบด้าน และเตม็ศักยภาพท้ัง
ในระบบการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การศึกษาและ
เยาวชนต าบล 

นักวิชาการ

ศึกษา 

 

 
 

(ลงช่ือ)...............................................ผู้รายงาน 
                                                                                                   (นายศรายุทธ  บัวรัตน์) 
                                       รองปลัด อบต.นาชุมแสง รักษาราชการทาน 
                                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. 4 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ  
    1.1 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐยัง
ไม่ทั่วถึง ปัญหาผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่ แต่ตัวตน
อาศัยอยู่นอก เขตพ้ืนที่ และปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการ
สื่อสาร ภาษาท าให้ไม่ค่อยเข้าใจ  
    1.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พิการ เกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง ในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง และยังพบว่า ผู้พิการบางคนยังไม่ได้ท าเรื่องขอมีบัตรคน
พิการหรือ บางคนเมื่อได้บัตรคนพิการมาแล้ว เข้าใจว่าได้รับเบี้ย
ความพิการเลยแต่ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นผู้พิการ ยังขาด
ความรู้และความชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการ ขอรับเบี้ยความพิการ
ของผู้พิการ และปัญหาผู้พิการมี ชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่แต่
ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขต พ้ืนที ่และขาดความรู้ในการสื่อสารภาษา
ท าให้ไม่ เข้าใจ 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    1.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือ ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรม
เสี่ยง และยังขาดการ ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง  
    1.4 กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง ภายในต าบล, เจ้าหน้าที่ยังขาด
จิตส านึกในการร่วม การใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ระหว่าง
พัก เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 30 นาท,ี การใช้น้ ามัน เป็นต้น  

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ ประเมิน
ระบบ ควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏ
ตามค าสั่ง หน่วยงานตามภารกิจโดยวิเคราะห์
ประเมินผลตาม  องค์ประกอบมาตรฐาน
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น  ว่ า ด้ ว ยการก า หนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผล
การ ประเมินพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรมที่
ต้องบริหาร ความเสี่ยง คือ  
1. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  
2. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมิน 
ระบบควบคุมภายใน ในภารกิจที่ปรากฏตาม
ค าสั่ง แบ่งงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนด  มาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ผลการ ประเมิน พบว่า มี 
2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความ เสี่ยง คือ 
 1) กิจกรรมการป้องกันโรคและช่วยเหลือ
ประชาชน จากภัยโรคติดต่อ 
 2) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  ผลการประเมิน/ข้อสรุป  

งานการเกษตร 
    1.5 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร เป็น ความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ตาม ค าสั่งแบ่งงาน ของกอง
สวัสดิการสังคม ก าหนดภารกิจขอบเขตของงานความรับผิดชอบ 
เมื่อส ารวจ วิเคราะห์และประเมินแล้ว ระบบการควบคุมภายในที่ 
มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อน เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน และมีผู้ปฏิบัติงานเพียง
คนเดียว ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานได้ ไม่ทันและขาดประสิทธิภาพใน
การท างานให้ประสบ ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้  
    1.6 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก คือ 
ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ 
โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช 
2. การประเมินความเสี่ยง  
    2.1 งานพัฒนาและสวัสดิการสังคม เกิดความ เสี่ยงพบว่า การ 
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับสิทธิ์
ของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐยังไม่ทั่วถึง ปัญหา 
ผู้สูงอายุ มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอก เขต
พ้ืนที่ และปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการสื่อสาร  
    2.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ เกิดความเสี่ยงใน ระดับปาน
กลาง ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ เกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง ใน
การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ อย่างทั่วถึง และยังพบว่าผู้พิการบาง
คนยังไม่ได้ท า เรื่องขอมีบัตรคนพิการหรือบางคนเมื่อได้บัตรคน
พิการ มาแล้ว เข้าใจว่าได้รับเบี้ยความพิการเลยแต่ไม่เป็น เช่นนั้น 
นอกจากนั้นผู้ พิการยังขาดความรู้และความ  ชัดเจนเกี่ยวกับ
ขั้นตอน การขอรับเบี้ยความพิการของ ผู้พิการ และปัญหาผู้พิการ 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่  และ
ขาดความรู้ใน การสื่อสารภาษาท าให้ไม่เข้าใจ   
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    2.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ 
โอกาสเกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรม
การด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ 
ป้องกัน 5 ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค ไข้เลือดออก 

 
กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบ ควบคุมภายใน ในภารกิจที่ปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐาน การควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมิน พบว่า มี 
1 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ 
 - กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    2.4 กิจกรรมลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน การประเมินความ
เสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่ การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่/เส้นทางย่อม 
งานการเกษตร   
    2.5 ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรส่งผลให้คุณภาพ
ของงาน ลดลง  
    2.6 สภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ ประชาชน
จากปัญหาภัยธรรมชาติต่าง ๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิต
ต้องอาศัยนักวิชาการเกษตร จากระดับอ าเภอ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีการประสานขอส าเนา
ทะเบียนราษฎร์จากนายทะเบียนอ าเภอ เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
น าข้อมูลมาตรวจสอบ รายชื่อ ตกหล่อน หรือ รายใหม่ และท า
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่อายุถึงเกณฑ์ และยังไม่ได้มา 
ใช้สิทธิ์มารับเบี้ยยังชีพ  
    3.2 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประสาน ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก
สภา อบต. และ อสม.ให้ส ารวจคน พิการในชุมชน ที่เห็นสมควร
สามารถช่วยเหลือตนเอง ได้ ให้ไปด าเนินการขอใบรับรองความ
พิการจาก โรงพยาบาลของรัฐ ประสานหน่วยงาน ส านักงาน 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ในการ ออกบัตรคน
พิการขอรับมีบัตรคนพิการ และท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
คนพิการเตรียมเอกสาร เพ่ือการข้ึนทะเบียนเมื่อถึงช่วงเวลา 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    3.3 กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก โรคติดต่อ 
ประสานความร่วมมือกับกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.นา
ชุมแสง ด าเนินกิจกรรม พ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค ไข้เลือดออกบริเวณบ้านเรือนประชาชน โรงเรียน และสถานที่
ร าชการต่ า ง  ๆ  อย่ า งสม่ า เ สมอ พร้ อมทั้ งมี  การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของ การแพร่ระบาดของ
โรคและท าความเข้าใจถึงการ ป้องกันและควบคุมโรค และสร้าง
จิตส านึกให้ ประชาชนรู้จักป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

    3.4 กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน ตรวจสอบเส้นทาง 
หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูก ต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง สร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในโดยเฉพาะผู้น าครอบครัวใน
การร่วมแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกให้ 
ประชาชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
และสร้างความตระหนักในการลดใช้ พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง 
งานการเกษตร  
    3.5 สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร โดยตรง ส่ง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมเติมความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และ ประสานความร่วมมือกับเกษตร
อ าเภอเพ่ือส่งเสริม ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทราบ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
    4.1 มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้ พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
    4.2 จัดให้มีประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในนโยบาย  และ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
    4.3 มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ หน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  
    4.4 จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ งานให้กับ
ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 4.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในทุกภาค ส่วนเพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
5. กิจกรรมการติดตามผล  
    ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพ่ือ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมี ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่
ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของ
รัฐยังไม่ทั่วถึง ปัญหาผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนเขตพ้ืนที่แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่ และปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ในการ
สื่อสารภาษาไม่ค่อยเข้าใจ  

2. การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิของตนเองใน การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
อย่างทั่วถึง และยังพบว่าผู้พิการบางคนยังไม่ได้ท าเรื่องขอมีบัตรคนพิการหรือบางคน เมื่อได้บัตรคนพิการมาแล้ว เข้าใจว่าได้รับ
เบี้ยความพิการเลยแต่ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นผู้พิการยังขาดความรู้ และความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอน การขอรับเบี้ยความ
พิการของผู้พิการ และปัญหาผู้พิการมีชื่ออยู่ในทะเบียนเขต  พ้ืนที่ แต่ตัวตนอาศัยอยู่นอกเขตพ้ืนที่ และขาดความรู้ในการ
สื่อสารท าให้ไม่เข้าใจ 

3. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ พบว่า ในบางหมู่บ้านมียุงลาย แพร่ระบาดอยู่ในเขตพ้ืนที่
เป็นจ านวนมาก มีการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่และพบการแพร่ระบาดใน พ้ืนที่หลายครั้ง ปัญหาประชาชนมักรอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว โดยขาดการดูแลตัวเอง เบื้องต้น  

4. กิจกรรมการลดปัญหา ลดภาวะโลกร้อน มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/ เส้นทางภายในต าบล 
ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์หรืออาจ  ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกร้อนว่า
คืออะไรเกิดจากอะไร ความเสี่ยงที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึก  ในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 30 นาที, การใช้น้ ามัน เป็นต้น  

5. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร พบว่า ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรและ               มีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทั้งยังได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นการ ปฏิบัติงาน 2 หน้าที่ใน
เวลาเดียวกันอาจส่งผลให้คุณภาพของงานลดลง และสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การ  ช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการ เกษตรจากระดับอ าเภอ 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้รายงาน 
               (นางสาวนฤมล    ช านาญกุล) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
 



 

แบบ ปค.5 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1. กิจกรรม งานสังคมสงเคราะห ์
๑. การจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อ การยัง ชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ 
วัตถุประสงค์การควบคมุ 
 ๑. เพื่อให้การด าเนินการสวัสดิการ เงิน 
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับ ผูสู้งอายุคน พิการ 
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรมถูกตอ้งตาม ระเบยีบ 
กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. และ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  
๒. เพื่อพัฒนาสวัสดิการสังคม ส่งเสริม สวัสดิการ
เด็กและเยาวชน ผูด้้อยโอกาส ผู้สงูอายุ คนพิการ
และ ผู้ป่วยเอดส์ ให้ไดร้ับ บริการและ สวสัดิการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

- ความเสี่ยงในการ 
ผิดพลาดและการ
น า เงินสดไปจ่าย
หรือ โอนเข้าบัญชีผู้
มีสิทธิ  
  

-การปฏิบัตติาม 
กฎระเบียบ ของทาง
ราชการ 

- สร้างความเข้าใจกับ 
ประชาชนในเรื่องความ 
ร่วมมือในชุมชน  
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และจัดใหม้ีการ 
ประชาคมใน ชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง  
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม 
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้สูงอายุมีแนวโนม้ มากขึ้น 
- ระเบียบที่ใช้ยังไม่ 
ครอบคลมุกับสภาพพื้นที่  
- การเบิกจ่ายเงิน 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพยังมี 
ความเสีย่งในการผดิพลาด 
และการน าเงินสดไปจ่าย 
หรือโอนเข้าบญัชีผู้มสีิทธ์ิ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และ จัดใหม้ีการประชาคม 
ใน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง  
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า ร่วม 
อบรม อย่างต่อเนื่อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

  
 
 



 

แบบ ปค.5 
 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

2. กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม  
- การ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนา
ชุมแสง มีสภาพแวดล้อม ที่ดี อากาศบริสุทธ์ิ
เกิดผลดตี่อ สุขภาพของ คนในต าบล 

- ขาดเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 
- มีการปลูกต้นไม้ แตย่ัง
ไม่ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/
เส้นทาง  ภายในต าบล  
- เจ้าหน้าท่ียังขาด
จิตส านึก ในการร่วมลด
การใช้ พลังงาน เช่น 
การเปิด - ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือ
ก่อน เลิกงาน เป็นต้น 

- รณรงค์ปลูกต้นไม้ ตาม
โครงการปลูก ต้นไม้เพิ่ม
พื้นที่สี เขียวลดภาวะ
โลก ร้อน  
- มีมาตรการลดใช้ 
พลังงานในส านักงาน 

- สอบถามความ คิดเห็น
จาก ประชาชน 
 - ประเมินผลจาก 
ค่าใช้จ่ายด้านการ ใช้
พลังงาน เปรียบเทียบ
กับปีท่ี ผ่านมา 

- มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ 
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี/เส้นทาง 
ภายในต าบล - เจ้าหน้าท่ียัง
ขาดจิตส านึก ในการร่วมลด
การใช้ พลังงาน เช่น การ
เปิด – ปิดแอรร์ะหว่างพัก
เที่ยง หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ 
นาที เป็นต้น 

- ตรวจสอบเส้นทางหรือ
พื้นที่ว่างเปล่า ที่ควรจะ
ปลูกต้นไม้ให้รม่รื่นและ
ทั่วถึง  
- สร้างความตระหนักใน
การลดใช้ พลังงานกับ
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
แบบ ปค.5 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

3. กิจกรรม  
- การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจาก
โรคตดิต่อ  
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอด
จากโรคภัยไขเ้จ็บ 

- ปัญหาโรคไข้เลือด 
ออก ระบาดในเขต
พื้ น ที่ เ นื่ อ ง จ า ก 
ประชาชนไม่ปฏิบัติ
ต ามหลักการป้อ ง 
กัน ๕ป. เนื่องจากรอ
ให ้อสม.มาดูแล 

-พ่นหมอกควันใส่ 
ทรายอะเบท เมื่อ เกดิ
การระบาดของ 
ไข้เลือดออก  
- ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่อ ไวนิล แผ่น  พับ 
เสียงตามสาย 

- ตรวจสอบอัตรา การ
ลดลงของ ผู้ป่วยโรค 
ไข้เลือดออก ในเขต 
พื้นที่อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินงาน แต่ยัง ไม่
ชัดเจนเท่าท่ีควร 

- ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ระบาดในเขตพ้ืนที่ 
เนื่องจากประชาชนไม่ 
ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจาก
รอให้ อสม. มาดูแล 

-ส่งเสรมิ/อบรมปรับเปลีย่น
พฤติกรรม ของประชาชนให้
ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป.  
- จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้าน
รักษ ์ความสะอาดเพื่อลด
ปริมาณลูกน้ า ยุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
- ใช้แบบสอบทานการลดลงของ
การแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
อัตราป่วย อัตราการตาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รายงาน 

                                          (นางสาวนฤมล   ช านาญกุล) 
              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                


