
 

รายงานการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏบิัตกิารควบคุมภายใน 

สาํหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

(๑ ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กันยาน  ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

    องค์การบริหารส่วนตาํบลบัวใหญ่ 

   อาํเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

คํานํา 

 

การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    เลมนี้  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ได

ดําเนินการวางแผน  จัดทําและประเมินผลในระหวางการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  เพื่อใหระบบการควบคุม

ภายในขององคกรมีประสิทธิภาพเพื่อใหสามารถปองกันความเสี่ยงจากการทํางานที่อาจจะผิดพลาด   และไดจัดทํา

สรุปผลการรายงานการควบคุมภายในเมื่อสิ้นปงบประมาณ ๒๕๖๔  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔)  

พรอมจัดทําเอกสารการประเมินข้ึน 

 

ในการจัดทําเอกสารเลมนี้  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ไดรวมกันวางแผน  

ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทํา  โดยทุกคนมีสวนรวมในการวางระบบควบคุม การตรวจสอบ การวางแผนในการ

ควบคุมภายใน  ตลอดจนการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร  จนทําใหสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคจึงไดจัดทําเปนรูปเลม  เพื่อรายงานตามระเบียบหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    ตอไป 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ



 
แบบ ปค.5 

 
 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง 

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการ หรือภารกิจ 

อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทํางบประมาณ
รายจาย 

  เพื่อใหการบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพและเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

 
 
มีการโอนงบประมาณ
หลายครั้ง 

 
 
 

มีการสํารวจความ
ตองการในการใชจาย
งบประมาณของแต
ละกอง/แผนงานกอน
ดําเนินการจัดทํา
งบประมาณ 

 
 
 

กําหนดระยะเวลาให
ตรงกับงบประมาณ
รายจายประจําป 

 
 
 

การโอนงบประมาณ
รายจายหลายครั้งทําให
การบริหารงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพสาเหตุ 
เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณไมเพียงพอ
ในการบริหารงานหรือ
ไมไดตั้งงบประมาณไว 

 
 
 

กําหนดระยะเวลา
ในการสํารวจความ
ตองการใหทันตอ
การจัดทํา
งบประมาณเพ่ือใช
เปนแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณ
โดยแจงเปนหนังสือ
ใหหัวหนา
หนวยงานทราบ 

 
 
 

เจาหนาที่
งบประมาณ 

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.5 
 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ / วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2. การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่ 
  เพื่อปองกันการแพรระบาดของ 
ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 

 
 
ยาเสพติดแพรระบาด
อยางรวดเร็ว 

 
 
๑. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
๒. จัดตั้งศูนยปองกัน
และปราบยาเสพติด 
๓. จัดทําแผนปฏิบัติ
การออกตรวจสอบ
หาผูเสพยาเสพติด 

 
 
กิจกรรมการควบคุม
ที่มีอยูยังไมเพียงพอ
เนื่องจากวัยรุนใน
พื้นท่ีมีเปนจํานวน
มาก การตรวจสอบ
ยังไมทั่วถึงและ
อํานาจหนาที่ของ
ทองถิ่นในการปองกัน
และปราบยาเสพติด 

 
 
- เจาหนาที่ไมเพียงพอ
และไมปฏิบัติตามคําสั่ง 

 
 
- เพิ่มเจาหนาที่ 
เกี่ยวของในการ
ออกตรวจสอบหาผู
เสพยาเสพติดใน
พื้นท่ี 
- บูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่มี
อํานาจ 
- ผูบริหารกําชับให
ปฏิบัติตามคําสั่ง
อยางเครงครัด 

 
 

สํานักปลัด 

 

 

 



 
 

แบบ ปค.5 
 

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค 

 
ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

3. การสงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่น 
  เพือ่ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความรูในดานเพิ่มผลิตภัณฑ เพิ่ม
อาชีพ เพิ่มรายได 

 
ประชาชนยังขาด
ความรูและทักษะ
ในการทํา
ผลิตภัณฑ 

 
จัดทําโครงการอบรม
ใหความรู/ฝกการ
เพิ่มผลิตภัณฑแปรรูป 

 
กิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู
เพียงพอแลวสามารถลด
ความเสี่ยงที่มีอยูได 

 
ประชาชนขาดการ
รวมกลุม 

 
สงเสริมใหประชาชนมีการ
รวมกลุมมากขึ้นโดยเพิ่ม
กิจกรรมตางๆ ที่ทําให
ประชาชนสนใจการ
รวมกลุมเพื่อจะไดเพิ่มการ
สรางงานสรางรายไดของ
กลุมโดยการเพิ่มเติมการ
อบรมใหสมาชิกภายใน
กลุมมีความรูในการจัดทํา
ผลิตภัณฑและแนะนํา
ตลาดใหกลุมดวย 

 
สํานักปลัด 

 
   (ลงชื่อ)(นายเสวียน  หมั่นกิจ) 

หัวหนาสํานักปลัด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 



 
แบบ ปค.๔ 

 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
  ๑.๑ ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
    - มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษและเวียน
ใหพนักงานทุกคนทราบ 
  ๑.๒ ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงานและมีการ
ระบุอยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี
และสวนที่ตองมีการปรับปรุง 
    - มีเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแตละ
ตําแหนงเปนปจจุบัน 
    - มีแผนการฝกอบรมตามตําแหนงและความตองการ
ของพนักงาน 
  ๑.๓ โครงสรางองคกร 
    - มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงาน  การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับองคกร 
  ๑.๔ นโยบายดานบุคลากร 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม 
    - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และการ
โยกยายขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
สภาพแวดลอมควบคุมของสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ การปฏิบัติงานในภาพรวมในการบริหาร 
การพัฒนาเปนตามนโยบายของคณะผูบริหารในดานตางๆ 
ดวยความซื่อสัตย ซึ่งนโยบายของคณะผูบริหารใหมีการ
ทักทาย ตามระดับความอาวุโส ตลอดจนใหผูปฏิบัติงาน
เคารพกฎระเบียบ ประเพณีในการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด โดยมีสายการบังคับบัญชาเปนไปตามระดับชั้น 
ตามคําสั่งและนโยบายของคณะผูบริหาร แตก็มีจุดเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. หนังสือมาไมถึง หรือเปนหนังสือลับ หรือหนังสือสง
บางฉบับมาชากวาที่กําหนด จึงเกิดการปฏิบัติงานไมตรง
ตามเวลาที่กําหนด ตามหนังสือท่ีไดรับมาจากหนวยงาน
อื่น 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑ มีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานขององคกรอยางชัดเจน 
  ๒.๒ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปจจัยภายในและภายนอก 
  ๒.๓ มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง 

 
สํานักปลัด มีการประเมินความเสี่ยงเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมาย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และเปนตาม
นโยบายของคณะผูบริหาร โดยประเมินความเสี่ยงจะตอง
เนนไปที่ความรวดเร็วของหนังสือ ตลอดจนเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทันตอความตองการของผูใหบริการแกประชาชน 
และการพัฒนาบุคลากรใหทันสมัยตอความตองการ โดย
การอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหทันตอ
เหตุการณบานเมือง ตามนโยบายของคณะผูบริหารและ
รัฐบาล 
 
 



 
องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
  ๓.๑ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุมและเพียงพอ 
  ๓.๒ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี 

 
สํานักปลัด มีหนังสือสั่งการ มอบหมายและการปฏิบัติ
หนาที่อยางเครงครัด เปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
บริหารบุคลากรในสํานักปลัดอยางเครงครัด 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑ มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก 
  ๔.๒ มีระบบทรัพยากรการสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
เหมาะสม เชน ระบบอินเตอรเน็ต 

 
สํานักปลัด มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร โดยการนําผล
การปฏิบัติงานที่เปนประโยชน ประชาสัมพันธใหกับบุคคล
หรือหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจในองคการบริหารสวนตําบล
บัวใหญ ในการพัฒนาดานตางๆ 

๕. การติดตามประเมินผล 
  ๕.๑ กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล 
  ๕.๒ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
สํานักปลัด ไดประเมินผล โดยการสํารวจความพึงพอใจใน
ดานตางๆ เชน การแกไขปญหาเรื่องราวเรียน/รองทุกข
ตางๆ ตลอดจนงานดานการสงเสริมในดานตางๆ เชน ดาน
กิจกรรมตางๆ ดานโครงการของชุมชน เปนตน โดยการใช
แบบสอบถามหรือการประชาคมหมูบาน 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

โดยภาพรวม สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ถือไดวาดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยถือวาการจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ทั้งในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจะตองอาศัยการดําเนินงาน การใชทรัพยากร รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ทั้งนี ้จะตองเนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐเปนสําคัญ 
 
 

(ลงชื่อ) 
(นายเสวียน  หมั่นกิจ) 
  หัวหนาสํานักปลัด 

       วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                           แบบ ปค.๕ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงาน สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 
 
 

 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 
 
 

 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

งานการเงินและบัญชี 

๑.กิจกรรมงานการเงินและ

บัญชี 

วัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ

ขั้นตอนการเบิกจายเงิน และ

เอกสารประกอบฎีกา ครบถวน

ถูกตอง 

 

- หนวยงานผูเบิกไม

ศึกษาระเบียบและ

หนังสือสั่งการให

ถูกตอง 

-หนวยงานผูเบิก 

วางฎีกาลาชาและ

เรงดวน ทําให

หนวยงานคลังมี

ระยะเวลาในการตรวจ

ฎีกานอย 

 

 

มีการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจายให

ครบถวนถูกตอง กอน

ดําเนินการเบิกจายเงิน

ในแตละรายการ 

 

การควบคุมที่มีอยูถือวา

ควบคุมไดในระดับหนึ่ง

แตยังเกิดขอผิดพลาด

เนื่องจากบางงานตอง

ดําเนินการอยาง

เรงดวนทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในดาน

เอกสาร 

 

 

-การจัดทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจายไม

ครบถวน 

-มีการเรงรัดการเบิก

จายเงิน แตเอกสารไม

ครบถวน โดยไมผาน

การตรวจสอบกอน 

 

 

-ใหหัวหนาหนวยงาน

ยอยแตละกองได

ตรวจสอบเอกสาร

พรอมรับรองความ

ถูกตองกอนดําเนินการ

เบิกจาย 

-เจาหนาที่ที่เก่ียวของมี

การสอบทานการ

เบิกจายตามขั้นตอน 

  

 

 

 

 

กองคลัง 

 



 
 

 

 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค 
 

 

ความเสี่ยง 
 
 

 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 
 
 

 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

งานพัสดุ 

  ๒. กิจกรรมการยืมพัสดุ 

วัตถุประสงค 

      เพื่อใหการยืมพัสดุ

ดําเนินการเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

พัสดุที่ยืมไปสงคืนไม

ครบตามจํานวนที่ยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืมพัสดุ ใหผูยืมทํา

หลักฐานการยืมเปน

ลายลักษณอักษร แสดง

เหตุผลและกําหนดวัน

สงคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู

สามารถควบคุมภายใน

ไดในระดับหนึ่งแตยังมี

ความเสี่ยงอยู 

 

 

พัสดุเกิดการชํารุด และ

สูญหาย 

 

 

 

การยืมพัสดุ ใหผูยืมทํา

หลักฐานการยืมเปน

ลายลักษณอักษร แสดง

เหตุผลและกําหนดวัน

สงคืน  โดยในวันสงคืน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ตองตรวจเช็คพัสดุที่ยืม

ไปนั้นวาครบถวน 

สมบูรณหรือไม 

 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค 
 

 

ความเสี่ยง 
 
 

 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 
 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

ภายใน 
 
 

 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

 

งานจัดเก็บรายได 

  ๓. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได 

วัตถุประสงค 

      เพื่อใหการจัดเก็บรายได

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บไดครบถูกตองและให

เปนไปตามระเบียบ 

 

 

 

๑.ขาดบุคลากรงาน

จัดเก็บรายไดโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.มีการแตงตั้ง

เจาหนาที่รักษาการเจา

พนักงานจัดเก็บรายได 

๒.สงเสริมใหเจาหนาที่

ไดเขารวมการฝกอบรม

สัมมนาในหลักสูตรที่

เกี่ยวของกับหนาที่ 

 

 

 

 

 

 

๑.เจาหนาที่ที่ไดรับการ

แตงตั้งใหรักษาการ

ปฏิบัติงานจัดเก็บอยาง

ตอเนื่อง  แตเนื่องจาก

ยังตองรับผิดชอบงาน

ในหนาที่โดยตรงดวย

ทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

ไดอยางเต็มที่ 

 

 

๑.เจาหนาที่ที่ไดรับการ

แตงตั้งยังขาดความรู

เกี่ยวกับการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 

 

๑.รับโอน (ยาย) หรือ

บรรจุเจาหนาที่จัดเก็บ

รายไดเพ่ือรับผิดชอบ

โดยตรง 

๒. สงเจาหนาที่เขารับ

การฝกอบรมการจัดทํา

แผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

กองคลัง 

                    
 

                    (ลงชื่อ)..................................................ผูรายงาน 
                   (นางธัญญาวรรณ    อยูเย็น) 
                 ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 
                 วันที่   ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔ 



 
                     แบบ ปค.๔ 

กองคลัง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน  สิ้นสุดวนัที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรปุ 

1. ๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

     ๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

         เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม

ภายใน คือ หนวยงานผูเบิก จัดทําเอกสารการ

เบิกจายไมครบถวน 

     ๒. กิจกรรมการยืมพัสดุ 

         เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอก  คือ  การยืมพัสดุไปใชงานผูยืม

ไมไดจัดสงครบตามจํานวนที่ยืมไป โดยในวันที่คืน

ไมไดแจงเจาหนาที่เขาตรวจสอบ           

    ๓.  กิจกรรมงานจัดเก็บรายได 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม 

ภายใน คือ ขาดแคลนเจาหนาที่จัดเก็บรายได

รับผิดชอบโดยตรง     

๒.การประเมินความเสี่ยง 

          ๒.๑ การจัดทําเอกสารประกอบการ

เบิกจายไมครบถวน  มีการเรงรัดการเบิกจายเงินแต

เอกสารไมครบถวน โดยไมผานการตรวจสอบกอน 

          ๒.๒ พัสดุที่ยืมไปเกิดการชํารุด หรือสูญหาย  

          ๒.๓ ขาดแคลนเจาหนาที่จัดเก็บรายได

โดยตรง  

๓. กิจกรรมการควบคุม 

          ๓.๑ ใหหัวหนาหนวยงานยอยแตละกองได

ตรวจสอบเอกสารพรอมรับรองความถูกตองกอน

ดําเนินการเบิกจาย และเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีการ

สอบทานการเบิกจายตามขั้นตอน 

          ๓.๒ การยืมพัสดุใหผูยืมทําหลักฐานการยืม

เปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวัน 

สงคืน โดยในวันสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอง 

ตรวจเช็คพัสดุที่ยืมไปนั้นวาครบถวนสมบูรณหรือไม 

  

ผลการประเมิน 

สภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวม จากการประเมินผลพบความเสี่ยง

ในภารกิจ ดังนี้ 

๑.กิจกรรมดานการเงินและบัญชี พบวา มีการควบคุมที่เพียงพอ

สามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง คือมีการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจายใหครบถวนถูกตอง กอนดําเนินการเบิกจายเงิน

ในแตละรายการ  แตเนื่องจากมีการเรงรัดการเบิกจายเงินจึงไมได

ตรวจสอบเอกสารกอน 

๒.กิจกรรมการการยืมพัสดุ  พบวา  มีการควบคุมท่ีมีอยูสามารถลด

ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง แตยังมคีวามเสี่ยงคือ พัสดุเกิดการชํารุด

และสูญหาย เนื่องจากในวันสงคืนผูยืมไมไดแจงเจาหนาที่เขาทําการ

ตรวจเช็คพัสดุ 

๓.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได พบวา กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงไดบาง คือ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีอยางตอเนือ่ง แตยังขาดความรูเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        ๓.๓ สรรหาบุคลากรที่ทํางานดานจัดเก็บ

รายไดโดยตรง  และสงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขารับ

การฝกอบรมเก่ียวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

           ใชระบบอินเทอรเน็ตในการปฏิบัติงานดาน

การเบิกจายเงิน  การพัสดุ  และเพ่ิมชองทาง

ประชาสัมพันธโดยการปดประกาศประชาสัมพันธ   

ขอความรวมมือจากผูนําหมูบานประกาศหอกระจาย

ขาว  และแจกเอกสารแผนพับ 

๕. การติดตามและการประเมินผล 

           ในการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในของกองคลัง พบวา มีการควบคุมที่เพียงพอ

ในระดับหนึ่ง คือ   

- มีการสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมการ 

- มีการแตงตั้งเจาหนาที่รักษาการในตําแหนง

เจาหนาที่จัดเก็บรายได 

- กําชับเจาหนาที่ ดําเนินการใหเปนไปตาม

ระเบียบ 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบวา  กองคลังมีกิจกรรรมที่พบความเสี่ยง อยู  ๓ กิจกรรม  แตมีการ

ควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่งอยู ๓ กิจกรรม คือ 

๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

๒. กิจกรรมการยืมพัสดุ 

๓. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได                                            

         อยางไรก็ตามกิจกรรมยังคงมีจุดออน  พบความเสี่ยงในเรื่อง 

๑. การจัดทํา อเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน  

๒. พัสดุที่ใหยืมเกิดการชํารุดและสูญหาย 

๓. เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งยังขาดความรูเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

 

         ชื่อผูรายงาน 

                                                                  (นางธัญญาวรรณ     อยูเย็น) 

                                                                                         ผูอํานวยการกองคลัง 

                                                                                              วันที่   ๔  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔                                                               



 
แบบ ปค.5 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานผลการประเมินองคการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 กันยายน  2563 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 

 

 

 

การควบคุมภายในที่มีอยู 

 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1.1 กิจกรรมการควบคุมงาน 

- เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบ

รายการของสัญญาจาง 

 

 

การเขาทํางานของผูรับจางใน

บางครั้งไมไดแจงผูควบคุมงาน 

 

 

ผูควบคุมงานศึกษา

รายละเอียดรูปแบบ

รายการกอนเขาพื้นท่ีเสมอ 

มีการควบคุมตรวจสอบ

รายงานประจําวันและ

รายสัปดาห 
 

 

 
 

 

การที่ไมประสานงานกับ

ผูรับจางโดยตรง 
 

 

 

 

 ใหรายงานเปน

หนังสือและประสาน

ผูรับจางโดยตรง 

 

กองชาง 

 

 
 

 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงคอํามาตร) 
ผูอํานวยการกองชาง 

วันที่   29  ตุลาคม   2564 
 

 

 



 
แบบ ปค.4 

กองชาง 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 กันยายน  2564 
องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

    1.1 กิจกรรมการควบคุมงาน 

         เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายในและ

ภายนอก คือ ชางผูควบคุมงาน ขาดการประสานงาน

กับผูรับจาง 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 

    2.1 การควบคุมงาน ผูควบคุมงานตองศึกษา

รูปแบบรายละเอียดสัญญาจางและตองประสานงาน

กับผูรับจางทุกวัน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

    3.1 ใหทําเปนหนังสือราชการและประสานงาน

โดยตรง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ใชระบบอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลและศึกษา

ระเบียบใหมเพิ่มเติม 

5. การติดตามและการประเมินผล 

    ใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ควบคุมงานทําความเขาใจ

กับสัญญาจาง รายละเอียดประกอบแบบทุกครั้ง 

ผลการประเมิน 

     สภาพแวดลอมการควบคุมโดยรวม จากการ

ประเมินผลพบความเสี่ยงในภารกิจ ดังนี้ 

กิจกรรมการควบคุมงาน พบวากิจกรรมการ

ควบคุมที่มีอยูสามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง 

คือ ชางผูควบคุมงานไดประสานงานทางโทรศัพท

โดยตรงหรือทําเปนหนังสือราชการ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบวา กองชางมีกิจกรรมที่พบความเสี่ยง อยู 1 กิจกรรม แตมีการ
ควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่งอยู 1 กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการควบคุมงาน 
 
 

(นายสุภาพ  วงคอํามาตร) 
ผูอํานวยการกองชาง 

วันที่  29  ตุลาคม   2564 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค. 5 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงาน สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

        (นายวิศิษฐ  วิศวเลิศทรัพย) 

            ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  วันท่ี  ๒๐  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือภารกจิตาม

แผนการดําเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรุง 

การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม 

งานบริหารการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

๑ .  เพื่ อ เพิ่ มป ระสิ ทธิ ภ าพกา ร

ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที ่

๒ .  เพื่ อปรับปรุ งพัฒนาบริ เ วณ

โดยรอบอาคารใหเกิดความสะดวก

แกผูรับบริการ 

 

๑. ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู

ผูดูแลเด็กยังขาดทักษะการจัด

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ใ ห กั บ เ ด็ ก

ปฐมวัย 

๒ .  นั กวิ ชาการศึ กษาขาด

ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ

ระบบบัญชี และการเงิน ของ 

ศพด. 

๓. โครงสราง อาคารสถานที่

ของ ศพด. ยังไมเปนระเบียบ 

เกิดความไมสะดวกตอผูมารับ

บริการ 

๑. จัดสงครูผูดูแลเด็กและ

ผูชวยครูผูดูแลเด็กเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู 

และทักษะอยางตอเนื่อง 

๒. จัดสงเจาหนาที่เขารับการ

อบรมการจัดทําบัญชี ศพด.  

๓. จัดแบงหนาท่ีรับผิด 

ชอบอยางชัดเจน 

๔. ปรับปรุง ตอเติม อาคาร 

ศพด.ใหเกิดความสะดวกแก

ผูรับบริการ 

๑.การประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

๒.ประเมินผลจากการ

ปฏิบัติงาน 

๓.ผลความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

 

๑. ครูผูดูแลเด็กและผูชวยครู

ผูดูแลเด็กยังขาดทักษะการจัด

ประสบการณในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  

๒. นักวิชาการศึกษาขาดความรู

ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบบัญชี 

และการเงิน ของ ศพด. 

 

๑. จัดสงครูผูดูแลเด็กและผูชวย

ผูดูแลเด็ก  เขารับการอบรมใน

หลักสูตรที่ เกี่ ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 

๒. จัดสงนักวิชาการศึกษา  เขา

รับการอบรมในหลักสูตรการ

บริหารงานงบประมาณ และการ

จัดทําบัญชี หนวยงานภายใต

สังกัด  

๓ .  ป รั บป รุ ง ต อ เ ติ ม อ า ค า ร

สถานที่ใหสะดวกตอการรับรับ

บริการ 

กองการศึกษาฯ   



 
                     แบบ ปค.๔ 

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงาน  สิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
๑ สภาพแวดลอมภายใน   ดังนี้ 
๑.๑ กิจกรรมดานบริหารงานการศึกษา 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดลอมการ
ควบคุม” ไดวิเคราะหสภาพ แวดลอมภายใน 

ที่มีผลกระทบตอการควบคุม  โดยวิเคราะห
จากภารกิจงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีผลกระทบตอการ
ควบคุม  ดังนี ้
- ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีในการสรางบรรยากาศ
ในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน ครอบคลุมการทํางาน
ภายใน ศพด. และกองฯ ไดเปนอยางดี 
- ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาความรู
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น ด า น ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด
ประสบการณ ให กั บ เด็ กปฐมวั ยภาย ใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แตยังขาดอุปกรณการจัด
ประสบการณเด็กปฐมวัย 
-  ดานสถานที่  ผูบริหารมีนโยบายในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโดยรอบอาคาร
ศูนยฯ ซึ่งมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดความสะดวกแกผูรับบริการใน ศพด. 
 
ปจจัยเสี่ยง 
-  เ จ า หน า ที่  ข า ดคว าม รู  ค ว าม เ ข า ใ จ
กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชี การเงินของ ศพด. ซึ่งเปนหนวยงาน
ภายใตสังกัด อปท.   
 
 
 
 

ผลการประเมิน 

             กองการศึกษาฯไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม

ภายใน ภารกิจงานประจํา ในภารกิจ ๓ งาน คือ (๑) งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๒) งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น (๓) งาน

กีฬา และนันทนาการ   โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผลการประเมิน พบวา 

จากการวเิคราะหสํารวจ   พบวาในดานการบริหารงานงบประมาณ

ของหนวยงานในสังกัด(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจในระบบบัญชี ซึ่ง

อาจสงผลตอความคลาดเคลื่อนของระบบบัญชีของ ศพด.  ซึ่งเปน

ภารกิจ “งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา” ที่ยังมีความ

เสี่ยง 

         ๑. เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ดําเนินงานของระบบบัญชี ของหนวยงานภายใตสังกัด ทําให

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ  พบจุดออนและมี

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม 

 



 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
          ๒.๑ มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บันทึกบัญชีบอยทําใหเจาหนาที่ตองปรับปรุง
และศึกษาเรียนรูอยูตลอด 
            
          ๒.๒ ดานทักษะการจัดประสบการณ

ใหกับผู เรียน ภายใตสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอง

คํ านึ งถึ งความพรอมในดานต าง  ๆ ของ

ผูปกครองเปนหลัก 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยูมีความเหมาะสม และเพียงพอ โดย ผอ.กอง
การศึกษาฯ  เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ  กํากับดูแลและชวยงานของ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล   โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยูในระดับที่นาพอใจ คือ 
การสงเสริมผูดูแลเด็กเขารับการฝกอบรมและศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อนําความรูมาพัฒนาเด็กเล็กในตําบล รวมถึงมีการนํา
ทักษะที่ไดรับไปปรับใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ได
อยางเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และในดานการ
บริหารงานงบประมาณ ไดจัดใหเจาหนาที่การเงิน ศึกษาขอมูลที่
เกี่ยวของจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหการดําเนินงานระบบบัญชีเปนไป
ดวยความถูกตองตามระเบียบที่กําหนด 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑. สงเจาหนาที่เขาอบรมดานการบริหารงาน
งบประมาณ และการจัดทําบัญชีหนวยงาน
ภ า ย ใ ต สั ง กั ด  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม รู  แ ล ะ
ประสบการณในการทํางาน 
๒. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับการจัดประสบการณ ในชวง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
๓. ปรับปรุงสถานที่ใหอํานวยความสะดวกแก
ผูเรียน  ผูปกครอง และบุคลากรในศูนยฯ 
 

ผลการประเมิน 

         การควบคุมที่มี อยูในความเหมาะสม และเพียงพอ โดย

ผูอํานวยการกองศึกษาฯ ทําหนาที่ตรวจสอบกํากับดูแลและ

ชวยงานรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยูในระดับที่นา

พอใจ  คือ การสงเสริมผูดูแลเด็กและเจาหนาที่การเงินเขารับการ

ฝกอบรมและศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีในระดับ

ตําบล เนื่องจากอยูในสภาวะการณของชวงการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมีการปรับปรุง ตอเติมอาคาร

สถานที ่เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูรับบริการ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. การนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการ

บริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร 

การติดตอขอมูลขาวสาร ระเบียบหนังสือสั่ง

การ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ

สั่งการไดทันท ี

๒.การติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ใหตรง

กับความตองการของประชาชนอยางแทจริง   

จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี 

- การควบคุมที่มีอยูของกองศึกษาฯ เปนไปตาม โครงสรางองคกร 

และมีคําสั่งแบงงานที่ชัดเจน มีการจัดทําขอมูลและสารสนเทศที่

ชัดเจน มีการเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารออนไลน ดวยระบบ

อินเตอรเน็ตมาใชระหวางหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก 

รวมทั้งผูปกครองเด็กปฐมวัย เพื่อใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวย

ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ กระชับเวลา สะดวกตอผูรับบริการมาก

ยิ่งขึ้น 

 - ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองการศึกษา มี

ความครอบคลุมทุกดานและมีการติดประสานงานทั้งภายในและ

ภายนอกในระดับด ี

 



 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 

๓.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และ
โทรสารการติดตอประสานงานกับสวน
ราชการอื่นๆ 
 
การติดตามและการประเมินผล 
     กองการศึกษามีการติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการและผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
มีการติดตามผลการควบคุมภายใน โดย
กําหนดวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อใหเปนไปตาม
ระบบอยางชัดเจน 

- มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบวา  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรรมที่พบความเสี่ยง 

อยู  ๑ กิจกรรม แตมีการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงไดในระดับหนึ่งอยู คือ 

๑. กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา พบวา เจาหนาที่ ขาดความรู ความเขาใจกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

จัดทําบัญชี งบประมาณ ดานการเงินของ ศพด. ซึ่งเปนหนวยงานภายใตสังกัด อปท. และผูดูแลเด็กปฐมวัยยังขาด

ทักษะในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย 

ผลการประเมิน  การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมเพียงพอตามวัตถุประสงค แตยังตองติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันตอไป 

 

     (ลงชื่อ)                                     ผูรายงาน 
                  (นายวิศิษฐ วิศวเลิศทรัพย) 
             ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                วันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๔ 

 



 
 

แบบ ปค.๕ 
 

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง 

หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการ หรือภารกิจ 

อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. ขาดบุคลากรที่ม่ีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน 
วัตถุประสงค 
  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และเกิดประโยชนตอ
องคกรและพี่นองประชาชนอยางสูงสุด 

 
 
 
ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน
สงเสริมการเกษตร
โดยตรง 

 
 
 
มีการแตงตั้ง
เจาหนาที่     
ตําแหนงอื่น รักษาใน
กองการเกษตร 

 
 
 
บุคลากรที่รักษาการ
แทนไมความรู
โดยตรงเกี่ยวกับ
การเกษตร 

 
 
 
ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานสงเสริม
การเกษตรโดยตรง 

 
 
 
บรรจุบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ
เพื่อพัฒนาเกษตรกร
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ 

 
 
 

กองสงเสริม 
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕ 
 

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง 
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการ หรือภารกิจ 
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. การเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร    
  เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถ
ทันตอเทคโนโลยีและขาวสารในปจจุบัน 

 
เจาหนาที่ขาดความรู
ความสามารถดาน
การเกษตร   

 
มีการแตงเจาหนาที่
ตําแหนงอื่น รักษาใน
การเกษตร 

 
เจาหนาที่ไมเคยรับ
การฝกอบรมเก่ียวกับ
การเกษตร 

 
เจาหนาที่ขาดความรู
ความสามารถดาน
การเกษตร 

 
แตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบงานกอง
สงเสริมการเกษตร
เขารับการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู 

 
กองสงเสริม
การเกษตร 

 
 

    (ลงชือ่) 
(นายเสวียน  หมั่นกิจ) 

หัวหนาสํานักปลัด 
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

 

 



 
แบบ ปค. ๔ 

 
กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
  ๑.๑ ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
    - มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษและ 
เวียนใหพนักงานทุกคนทราบ 
  ๑.๒ ความรู ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก
การประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของงาน
และมีการระบุอยางชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดีและสวนที่ตองการปรับปรุง 
    - มีเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต
ละตําแหนงเปนปจจุบัน 
    - มีแผนการฝกอบรมตามตําแหนงและความ
ตองการของพนักงาน 
  ๑.๓ โครงสรางองคกร 
    - มีการจัดโครงสรางองคกรและสายงานการ
บังคับบัญชาที่ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับ
องคกร 
  ๑.๔ นโยบายดานบุคลาการ 
    - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได
พิจารณาถึงความซื่อสัตยและจริยธรรม 
    - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

 
สภาพแวดลอมควบคุมของกองสงเสริมการเกษตร 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ในภาพรวมในการ
บริหารมีความเหมาะสมและมีการพัฒนาเปนตามนโยบาย
ของคณะผูบริหาร แตสวนของกองสงเสริมการเกษตรยังมี
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  ๑. บุคลากรในกองสงเสริมการเกษตร ไมมีบุคลากรที่
เปนหัวหนางาน ทีแตรักษาราชการแทน ซึ่งบุคลากร
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
หนวยงานกองสงเสริมการเกษตร 
  ๒. กิจกรรมโครงการตางๆ เชน โครงการปุยอินทรีย ที่
จะตองอาศัยหนวยงานอื่น หรือผูที่มีความสามารถมา
อบรมใหความรูแกเกษตรกร ในเขตความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑ มกีารกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงานขององคกรอยางชัดเจน 
  ๒.๒ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากปจจัยภายในและภายนอก 
  ๒.๓ มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนและกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง 

 
กองสงเสริมการเกษตร มีการประเมินความเสี่ยง เปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของเกษตรกรและเปนไปตามนโยบายของผูบริหาร 
โดยประเมินความเสี่ยงจะตองเนนไปที่เกษตรกรที่มสีวน
รวมมากนอยเพียงใด และผลตอบแทนคุมคากับการลงทุน
ตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลายสาเหตุ ดังนี้  
  ๑. งบประมาณมีไมเพียงพอ 
  ๒. ไมมีบุคลากรทางการเกษตร 
  ๓. ความรวมมือของเกษตรกร ซึ่งการประเมินความเสี่ยง
นั้น จะตองเนนใหเปนไปตามนโยบายแตละโครงการและ
มีจุดมุงหมายที่แนนอน 



 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
  ๓.๑ มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสิน
อยางรัดกุมและเพียงพอ 
  ๓.๒ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหการ
ดําเนินงานขององคกรเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

 
กองสงเสริมการเกษตร มีการควบคุมมุงเนนบุคลากร
ที่เปนสวนของพนักงานจาง โดยมีคําสั่งมอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบ รวมถึงมีการควบคุมวัสดุอุปกรณ
พรอมครุภัณฑตางๆ และมีการลงบันทึกในสมุด
เบิกจายพัสดุ เปนตน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑ มีการพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก 
  ๔.๒ มีระบบทรัพยากร สารสนเทศที่ทันสมัยและ
เหมาะสม เชน อินเตอรเน็ต 

 
กองสงเสริมการเกษตร มีนโยบายเพื่อสงเสริมก็
เกษตรกร จึงมีการประชาสัมพันธใหเกษตรได
รับทราบ ตามนโยบายของคณะผูบริหาร และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมีหนังสือขอความอนุเคราะห
ประชาสัมพันธ พรอมทั้ง ปายประสัมพันธ รูปภาพ 
แผนพับ เปนตน 

๕. การติดตามประเมินผล 
  ๕.๑ กรณีผลงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันการ 
  ๕.๒ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกํากับ
ดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยการติดตามประเมินผลของกองสงเสริมการเกษตร 
จะดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง หรือ
ออกแบบสอบถาม พรอมทั้งติดตามโครงการที่
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

โดยภาพรวม กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ถือไดวาดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยถือวาการจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในทั้งใน
ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะตองอาศัยการดําเนินงาน การใชทรัพยากรรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ทั้งนี้ จะตองเนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ภายใต
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลเปนสําคัญ 
 

 
       (ลงชื่อ) 

         (นายเสวียน  หมั่นกิจ) 
 หัวหนาสํานักปลัด 

  รักษาการแทน ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
      วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 



 
แบบ  ปค.5 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนวยงานของรัฐ หรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่
สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู 
การประเมินผล
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมควบคุมและปองกัน
โรคติดตอ  
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปองกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา และลดจํานวน
ประชากรสุนัขและแมวลง 
  2. เพื่อปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก ลดการแพร
ระบาดในชุมชน 
3..เพื่อเปนการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของ
โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รน า 
๒๐๑๙ (COVID -19) ในพ้ืนที่
ตําบลบัวใหญ 
 

1.สุนัขและแมว
ที่คลอดลูก
หลังจากการ
ออกหนวย
บริการฉีดวัคซีน
และทําหมัน
สุนัขทําใหมี
ประชากรสุขนัข
เพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนไม
ตระหนักถึง
อันตรายของ
โรคไขเลือดออก 
3.ประชาชน
ไมให
ความสําคัญการ
ระวังปองกันโรค
ติดเชื้อโคโรนา 

1.สํารวจจํานวนสุนัขและ
วางแผนควบคุมและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 
2.จัดกิจกรรมรณรงคกําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
อยางตอเนื่อง 
3.ประชาสัมพันธใหความรูใน
การเฝาระวังปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19 
4.จัดฝกอบรบใหความรู
รณรงคใหประชาชนตระหนัก 
 

1.การควบคุมจํานวน
ประชากรสุนัขและแมว
ยังไมไดผล 
2.การกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย
ยังดําเนินการไม
ตอเนื่องประชาชน
ไมใหความรวมมือ
เทาที่ควร 
3.ประชาชนยังไมให
ความรวมมือในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 
4.ประชาชนไม
ตระหนักถึงอันตราย
ของโรคติดตอ 
 

1.จํานวนวัคซีนไม
เพียงพอตอจํานวนสุนัข 
แมว ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือ
การควบคุม 
2.ยังพบการระบาดของ
โรคไขเลือดออกเปน
ระยะๆ 
3.ประชาชนยังขาด
จิตสํานึกในการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 

1.จัดทําแผนงาน
สาธารณสุขชุมชน/
แผนชุมชน ใหพรอม
ในทุกดาน รวมทั้ง
งบประมาณ 
2.จัดฝกอบรบ
ประชาสัมพันธให
ความรู รณรงคให
ประชาชนตระหนัก
ถึงสุขภาพของตัวเอง
และครอบครัว 
3.ประสานขอความ
รวมมือจาก อสม.ให
ชวยสอดสองดูแล 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู 
การประเมินผลควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
การเก็บขยะ รักษาความ
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปรับปรุงและรักษา
สิ่งแวดลอมใหดีขึ้น  
2. เพื่อลดปริมาณขยะและ
ของเสียไมใหเพิ่มขึ้น  
3. สนองนโยบายภาครัฐ
เกี่ยวกับการแกปญหาขยะ
อยางเปนระบบ 

1.ปริมาณขยะที่
เพิ่มขึ้น 
2.การทิ้งขยะไมไดมี
การคัดแยกกอน
นํามาทิ้ง 
3.ไมมีสถานที่ทิ้งขยะ 

1.การประชาสัมพันธแผนการ
จัดเก็บขยะใหประชาชน
รับทราบ 
2.สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในการกําจัดขยะ 
3.จัดฝกอบรมใหความรู
รณรงคใหประชาชนตระหนัก
ถึงการคัดแยกขยะที่ตนทาง 
4.สรางแกนนําเครือขายดาน
สงเสริมสุขภาพใหเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น 

1.มีการจัดทําโครงการ
รณรงคคัดแยกขยะที่ตน
ทางแตยังไมครอบคลุม
ทําใหปญหาตางๆอันเปน
ผลมาจากขยะยังสงผล
ในดานตางๆยังคงอยู 
 

1.ประชาชนหรือ
กลุมเปาหมายไมให
ความรวมมือในการ
เขารวมกิจกรรม  
2.ประชาชนไมมี
ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอย สงผล
ใหการดําเนินการ
กิจกรรมไมบรรลุ 
เปาหมายในการลด
และคัดแยกขยะจาก
ตนทาง 

1.จัดทําคําสั่ง
มอบหมาย งาน
ใหมีผูรับผิดชอบ 
ดูแลอยางชัดเจน 
2.สงเสริมให
ความรูแก
ประชาชน
เกี่ยวกับพิษภัย
จากขยะและ
วิธีการกําจัดขยะ
ที่ถูกวิธี 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
                                                                                                      

                                                                                                          ลงช่ือ..................................................... 
                                                                                                                  (พจอ.วันชัย สุราเสถียรกุล) 

                                                                                                                    เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                                                                                                                   วันที่          กันยายน พ.ศ.2564



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค.4 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรม งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
การควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมวยังไม
ไดผลใหมีประชากรสุนัขเพิ่มขึ้น 
ประชาชนเจ็บปวยจากโรคไขเลือดออกทุกป และมี
แหลงเพาะพันธยุงลายเกิดจากการไมไดดูแลเอาใจใส
ดานการดูแลสิ่งแวดลอมบริเวณที่อยูอาศัย 
ประชาชนไมตระหนักถึงอันตรายและไมใหความ 
สําคัญในการเฝาระวังปองกันโรคติดเชื้อโคโรนา 
กิจกรรม ดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
และภายใน คือบุคลากรมีนอยภารกิจมีมาก และ 
ประชาชนยังไมคอยใหความรวมมือเทาที่ควรและ
ไมใหความสําคัญระวังปองกันโรค 
กิจกรรม ปญหาขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  
มีปริมาณมากขึ้นในทุกป กอใหเกิดปญหาการทําลาย
ระบบนิเวศและเกิดปญหามลพิษแพรกระจายสู
สิ่งแวดลอม 
 
 
 

 

 
ผลการประเมิน 
     กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะห 
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน พบวา
มีความเสี่ยง 3 กิจกรรม 
กิจกรรม งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมไดในระดับหนึ่งโดยดําเนินการดังนี้ 
1.ลงทะเบียนสํารวจจํานวนสุนัขและวางแผน
ควบคุมและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
2.รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
โดยประสานความรวมมือทุกสวนภาคอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน กลุมชุมชนและภาคเอกชนตางๆ 
3.ประชาสัมพันธอบรมใหความรูในการเฝาระวัง
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสานขอ
ความรวมมือจาก ผูนํา อสม.ใหชวยสอดสองดูแล 
กิจกรรม ดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยดําเนินการดังนี้ 
1.รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงการ
ดูแลสุขภาพและปองกันโรค โดยประสานความ
รวมมือทุกสวนภาคอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน กลุม
ชุมชนและภาคเอกชนตางๆ 
กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอย มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดใน
ระดับหนึ่งโดยดําเนินการดังนี้ 
(1)  จัดทําแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน 
ใหพรอมในทุกดาน รวมทั้งงบประมาณ 
(2)  จัดฝก อบรมใหความรูรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
(3)  สรางแกนนําเครือขายดานสงเสริมสุขภาพให
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน และเขามามีสวนรวมมากขึ้น 



 

 
 
 

 

 
ผลการประเมิน 
     กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะห 
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน พบวา
มีความเสี่ยง 3 กิจกรรม 
กิจกรรม งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมไดในระดับหนึ่งโดยดําเนินการดังนี้ 
1.ลงทะเบียนสํารวจจํานวนสุนัขและวางแผน
ควบคุมและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
2.รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
โดยประสานความรวมมือทุกสวนภาคอําเภอ กํานัน 
ผูใหญบาน กลุมชุมชนและภาคเอกชนตางๆ 
3.ประชาสัมพันธอบรมใหความรูในการเฝาระวัง
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสานขอ
ความรวมมือจาก ผูนํา อสม.ใหชวยสอดสองดูแล 
กิจกรรม ดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยดําเนินการดังนี้ 
1.รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึงการ
ดูแลสุขภาพและปองกันโรค โดยประสานความ
รวมมือทุกสวนภาคอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน กลุม
ชุมชนและภาคเอกชนตางๆ 
กิจกรรม การจัดการขยะมูลฝอย มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมไดใน
ระดับหนึ่งโดยดําเนินการดังนี้ 
(1)  จัดทําแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน 
ใหพรอมในทุกดาน รวมทั้งงบประมาณ 
(2)  จัดฝก อบรมใหความรูรณรงคใหประชาชน
ตระหนักถึงการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
(3)  สรางแกนนําเครือขายดานสงเสริมสุขภาพให
เขมแข็งมากยิ่งข้ึน และเขามามีสวนรวมมากขึ้น 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรม งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ ประชาชน
ยังไมใหความสําคัญการระวังปองกันโรค การมีสวนรวม
กิจกรรมชุมชนเทาที่ควร 
กิจกรรม ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ความเสี่ยง
ประชาชนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควรและไมให
ความสําคัญการระวังปองกันโรค  สาเหตุ  -  เนื่องจาก 
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ       ตกต่ํา  
ประชาชนมีฐานะยากจน  จึงตองสนใจการประกอบ
อาชีพเพียงอยางเดียว 
กิจกรรมการจัดการคัดแยกขยะ รักษาความสะอาด 
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไมไดมีการคัดแยก 
กอนนํามาทิ้งและไมมีท่ีทิ้งขยะ 
 
3.กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรม การปองกันและควบคุมโรคติดตอ ดังนี้ 
-  สรรหาบุคลากรใหพรอม ใหเพียงพอตอปริมาณงาน 
-  จัดทําแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให
พรอมในทุกดานรวมทั้งงบประมาณ 
-  สรางแกนนําเครือขายดานสงเสริมสุขภาพใหเขมแข็ง 
มากยิ่งขึ้น 
-  จัดฝกอบรมใหความรู รณรงคใหประชาชนตระหนัก
ถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
กิจกรรม ดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กําหนด
กิจกรรมควบคุม  ดังนี้ 
-  สรรหาบุคลากรใหพรอม ใหเพียงพอตอปริมาณงาน 
-  จัดทําแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให
พรอมในทุกดานรวมทั้งงบประมาณ 
กิจกรรมการควบคุมการจัดการขยะ รักษาความสะอาด 
1. การประชาสัมพันธแผนการจัดการคัดแยกขยะให
ประชาชนรับทราบ 
2. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําจัดขยะและ
คัดแยกขยะกอนนํามาทิ้ง 
3. จัดโครงการสงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทาง 
 
 
 

 

 



 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
     ปรับปรุงคําสั่งและแบงงานใหมีความชัดเจน และ
แจงเวียนเพื่อทราบ 
     จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศ ที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงาน การควบคุมและการคัดแยกขยะ 
รักษาความสะอาด โดยประสานรายงานกับ
ผูบังคับบัญชาทางโทรศัพท  
ประชาสัมพันธขอมูลเสียงตามสาย ใหประชาชนทราบ 
สื่อ สิ่งพิมพ  

 

5. การติดตามประเมินผล 
     ใชระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มีใน 
อบต. ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติ และปลัด อบต.บัวใหญ ผลการประเมินตามแบบ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงฯ 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมิน คุณภาพของงาน ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
กําหนดวิธี  ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุม  ภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนที่ทาง
กระบวนปฏิบัติงาน  ตามปรกติของฝายบริหารผูควบคุม
งาน และผูที่มีหนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครั้ง คราว กรณีพบจุดออน 
/ขอบกพรอง และรายงานผลการ ดําเนินงานให
ผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะหสํารวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีความเสี่ยง จํานวน 3 กิจกรรม คือ 
 1. กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
 2. กิจกรรมดานงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
 3. กิจกรรมการจัดการคัดแยกขยะ รักษาความสะอาด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
 ซึ่งทั้งสามกิจกรรมยังมีความเสี่ยงที่ตองมีการควบคุมตอไป 
        
        ชื่อผูรายงาน...................................................... 
                (พจอ.วันชัย สุราเสถียรกุล) 
                     เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
                                                                                                วันที่           กันยายน พ.ศ.2564 



 
แบบ ปค. ๕ 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

1.กิจกรรมการจัดทํางบประมาณรายจาย 

   เพื่อใหการบริหารงบประมาณมี

ประสิทธิภาพและเปนไปอยางถูกตองตาม

ระเบียบฯ  

 

มีการโอนงบประมาณ

หลายครั้ง 

 

มีการสํารวจความ

ตองการในการใชจาย

งบประมาณของแต

ละกอง/แผนงานกอน

ดําเนินการจัดทํา

งบประมาณ 

 

กําหนดระยะเวลาให

ตรงกับงบประมาณ

รายจายประจําป 

 

การโอนงบประมาณ

รายจายหลายครั้งทํา

ใหการบริหาร

งบประมาณขาด

ประสิทธิภาพสาเหตุ

เนื่องจากการตั้ง

งบประมาณไม

เพียงพอในการ

บริหารงานหรือไมได

ตั้งงบประมาณไว 

 

กําหนดระยะเวลาใน

การสํารวจความ

ตองการใหทันตอการ

จัดทํางบประมาณ

เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการจัดทํา

งบประมาณโดยแจง

เปนหนังสือให

หัวหนาหนวยงาน

ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่

ประมาณ 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๒.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในพื้นที่ 

    - เพื่อปองกันการแพรขยายของยาเสพ

ติดในเขตพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

-ยาเสพติดแพรระบาด

รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แตงตั้ง

คณะกรรมการ

ปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

-จัดตั้งศูนยปองกัน

และปราบยาเสพติด 

-จัดทําแผนปฏิบัติ

การออกตรวจสอบ

หาผูเสพยาเสพติด 

 

 

 

กิจกรรมการควบคุม

ที่มีอยูยังไมเพียงพอ

เนื่องจากวัยรุนใน

พื้นท่ีมีเปนจํานวน

มาก การตรวจสอบ

ยังไมทั่วถึงและ

อํานาจหนาที่ของ

ทองถิ่นในการปองกัน

และปราบยาเสพติด 

 

 

 

เจาหนาที่ไมเพียงพอ

และไมปฏิบัติตาม

คําสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพิ่มเจาหนาที่

เกี่ยวของในการออก

ตรวจสอบหาผูเสพยา

เสพติดในพื้นท่ี 

-บูรณาการรวมกับ

หนวยงานที่มีอํานาจ 

-ผูบริหารกําชับให

ปฏิบัติตามคําสั่ง

อยางเครงครัด 

 

 

 

 

 

สํานักงาน

ปลัด 

 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๓.การสงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่น 

     เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมี

ความรูในดานเพิ่มผลิตภัณฑ เพิ่มอาชีพ 

เพิ่มรายได 

 

 

 

 

ประชาชนยังขาดความรู

และทักษะในการทํา

ผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

จัดทําโครงการอบรม

ใหความรู/ฝกการ

เพิ่มผลิตภัณฑแปรรูป 

 

 

 

 

 

กิจกรรมควบคุมท่ีมี

อยูเพียงพอแลว

สามารถลดความ

เสี่ยงที่มีอยูได 

 

 

ประชาชนขาดการ

รวมกลุม 

 

 

สงเสริมให

ประชาชนมีการ

รวมกลุมมากขึ้น

โดยเพิ่มกิจกรรม

ตางๆ ที่ทําให

ประชาชนสนใจการ

รวมกลุมเพื่อจะได

เพิ่มการสรางงาน

สรางรายไดของ

กลุมโดยการ

เพิ่มเติมการอบรม

ใหสมาชิกภายใน

กลุมมีความรูในการ

จัดทําผลิตภัณฑ

และแนะนําตลาด

ใหกลุมดวย 

 

 

สํานักปลัด 

 
 

 

 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๔. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจายเงิน 

และเอกสารประกอบฎีกา ครบถวน ถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

- หนวยงานผูเบิกไม

ศึกษาระเบียบและ

หนังสือสั่งการใหถูกตอง 

-หนวยงานผูเบิก 

วางฎีกาลาชาและ

เรงดวน ทําใหหนวยงาน

คลังมีระยะเวลาในการ

ตรวจฎีกานอย 

 

 

 

-มีการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการ

เบิกจายใหครบถวน

ถูกตอง กอน

ดําเนินการเบิก

จายเงินในแตละ

รายการ 

 

 

 

 

-การควบคุมทีม่ีอยู

ถือวาควบคุมไดใน

ระดับหนึ่งแตยังเกิด

ขอผิดพลาดเนื่องจาก

บางงานตอง

ดําเนินการอยาง

เรงดวนทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในดาน

เอกสาร 

 

 

 

 

-การจัดทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย

ไมครบถวน 

-มีการเรงรัดการเบิก

จายเงิน แตเอกสาร

ไมครบถวน โดยไม

ผานการตรวจสอบ

กอน 

 

 

 

 

 

-ใหหัวหนา

หนวยงานยอยแต

ละกองไดตรวจสอบ

เอกสารพรอม

รับรองความถูกตอง

กอนดําเนินการ

เบิกจาย 

-เจาหนาที่ที่

เกี่ยวของมีการสอบ

ทานการเบิกจาย

ตามข้ันตอน 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรมการยืมพัสดุ 

     เพื่อใหการยืมพัสดุดําเนินการเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัสดุที่ยืมไปสงคืนไมครบ

ตามจํานวนที่ยืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืมพัสดุ ใหผูยืม

ทําหลักฐานการยืม

เปนลายลักษณอักษร 

แสดงเหตุผลและ

กําหนดวันสงคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยู

สามารถควบคุม

ภายในไดในระดับ

หนึ่งแตยังมีความ

เสี่ยงอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัสดุเกิดการชํารุด 

และสูญหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืมพัสดุ ใหผูยืม

ทําหลักฐานการยืม

เปนลายลักษณ

อักษร แสดงเหตุผล

และกําหนดวัน

สงคืน  โดยในวัน

สงคืนเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบตอง

ตรวจเช็คพัสดุที่ยืม

ไปนั้นวาครบถวน 

สมบูรณหรือไม 

 

-รับโอน (ยาย) หรือ

บรรจุเจาหนาที่

 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได 

      เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพจัดเก็บไดครบถูกตองและให

เปนไปตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดบุคลากรงานจัดเก็บ

รายไดโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

-มีการแตงตั้ง

เจาหนาที่รักษาการ

เจาพนักงานจัดเก็บ

รายได 

-สงเสริมใหเจาหนาที่

ไดเขารวมการ

ฝกอบรมสัมมนาใน

หลักสูตรที่เกี่ยวของ

กับหนาที่ 

-เจาหนาที่ที่ไดรับ

การแตงตั้งให

รักษาการปฏิบัติงาน

จัดเก็บอยางตอเนื่อง  

แตเนื่องจากยังตอง

รับผิดชอบงานใน

หนาที่โดยตรงดวยทํา

ใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีไดอยางเต็มที่ 

 

-เจาหนาที่ที่ไดรับ

การแตงตั้งยังขาด

ความรูเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

จัดเก็บรายไดเพื่อ

รับผิดชอบโดยตรง 

- สงเจาหนาที่เขา

รับการฝกอบรม

การจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๗. กิจกรรมการควบคุมงาน 

      เพื่อใหเปนไปตามรูปแบบรายการของ

สัญญาจาง 

 

 

การเขาทํางานของผู

รับจางในบางครั้งไมได

แจงผูควบคุมงาน 

 

 

 

  

 ผูควบคุมงานศึกษา

รายละเอียดรูปแบบ

รายการกอนเขาพื้นท่ี

เสมอ 

 

 

 

 

 

 

มีการควบคุม

ตรวจสอบรายงาน

ประจําวันและราย

สัปดาห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การที่ไมประสานงาน

กับผูรับจางโดยตรง 

 

 

 

ใหรายงานเปน

หนังสือและ

ประสานผูรับจาง

โดยตรง 

 

 

กองชาง 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๘.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของเจาหนาที่ 

    - เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริเวณโดยรอบ

อาคารใหเกิดความสะดวกแกผูรับบริการ 
 

 

 

-ครูผูดูแลเด็กและผูชวย

ครูผูดูแลเด็กยังขาด

ทักษะการจัด

ประสบการณใหกับเด็ก

ปฐมวัย 

-นักวิชาการศึกษาขาด

ความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับระบบบัญชี และ

การเงินของศพด. 

-โครงสราง อาคาร 

สถานที่ ของศพด. ยังไม

เปนระเบียบ เกิดความ

ไมสะดวกตอผูมารับ

บริการ 

 

 

-จัดสงครูผูดูแลเด็ก

และผูชวยครุผูดูแล

เด็กเขารับการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู และทักษะ

อยางตอเนื่อง 

 -จัดสงเจาหนาที่เขา

รับการอบรมการ

จัดทําบัญชี ศพด. 

-จัดแบงหนาที่

รับผิดชอบอยาง

ชัดเจน 

-ปรับปรุง ตอเติม 

อาคารศพด.ใหเกิด

ความสะดวกแก

ผูรับบริการ 

 

 

 

-การประเมินผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

-ประเมินผลจากการ

ปฏิบัติงาน 

-ผลความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

 

 

 

-ครูผูดูแลเด็กและ

ผูชวยครูผูดูแลเด็กยัง

ขาดทักษะการจัด

ประสบการณในชวง

สถานการณการแพร

ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ 

-นักวิชาการศึกษา

ขาดความรูความ

เขาใจ เกี่ยวกับระบบ

บัญชี และการเงิน

ของศพด. 

 

 

จัดสงครูผูดูแลเด็ก

และผูชวยผูดูแล

เด็ก เขารับการ

อบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 

-จัดสงนักวิชาการ

ศึกษาเขารับการ

อบรมในหลักสูตร

การบริหารงาน

งบประมาณและ

การจัดทําบัญชี

หนวยงานภายใต

สังกัด 

-ปรับปรุงตอเติม

อาคารสถานที่ให

สะดวกตอการรับ

บริการ 

 

 

กองการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   

๙. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

เฉพาะดาน 

      -เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด

ประโยชนตอองคกรและพี่นองประชาชน

อยางสูงสุด 

 

 

 

 

๑๐. การเพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากร 

      เพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถ

ทันตอเทคโนโลยีและขาวสารในปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

ขาดบุคลากรที่

รับผิดชอบงานสงเสริม

การเกษตรโดยตรง 

 

 

 

เจาหนาที่ขาดความรู 

ความสามารถดาน

การเกษตร 

 

 

 

มีการแตงตั้ง

เจาหนาที่ตําแหนงอื่น 

รักษาการในกอง

การเกษตร 

 

 

มีการแตงตั้ง

เจาหนาที่ตําแหนงอื่น 

รักษาการใน

การเกษตร 

 

 

 

บุคลากรที่รักษาการ

แทนไมมีความรู

โดยตรงเกี่ยวกับ

การเกษตร 

 

 

เจาหนาที่ไมเคยรับ

การฝกอบรมเก่ียวกับ

การเกษตร 

 

 

 

ขาดบุคลากรที่

รับผิดชอบงาน

สงเสริมการเกษตร

โดยตรง 

 

 

เจาหนาที่ขาดความรู

ความสามารถดาน

การเกษตร 

 

 

 

 

 

บรรจุบุคลากรที่มี

ความรู

ความสามารถเพื่อ

พัฒนาเกษตรกรใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ขององคการบริหาร

สวนตําบลบัวใหญ 

แตงตั้งเจาหนาที่

รับผิดชอบงานกอง

สงเสริมการเกษตร

เขารับการฝกอบรม

เพื่อเพิ่มพูนความรู 

 

 

 

กองสงเสริม

การเกษตร 

 

 

 

กองสงเสริม

การเกษตร 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

 

ความเสี่ยง 

 

การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

๑๑.กิจกรรมควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

    -เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

และลดจํานวนประชากรสุนัขและแมวลง 

    -เพื่อปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

ลดการแพรระบาดในชุมชน 

    -เพื่อเปนการปองกันและควบคุมการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

๒๐๑๙ (COVID –๑๙) ในพ้ืนที่ตําบลบัว

ใหญ 

 

-สุนัขและแมวที่คลอดลูก

หลังจากออกหนวย

บริการฉีดวัคซีนและ 

ทําหมันสุนัขทําใหมี

ประชากรสุนัขเพิ่มขึ้น 

-ประชาชนไมตระหนัก

ถึงอันตรายของโรค

ไขเลือดออก 

-ประชาชนไมให

ความสําคัญการระวัง

ปองกันโรคติดเชื้อโคโร

นา 

 

-สํารวจจํานวนสุนัข

และวางแผนควบคุม

และปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

-จัดกิจกรรมรณรงค

กําจัดแหลงเพาะพันธุ

ลูกน้ํายุงลายอยาง

ตอเนื่อง 

-ประชาสัมพันธให

ความรูในการเฝา

ระวังปองกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ 

 

-การควบคุมจํานวน

ประชากรสุนัขและ

แมวยังไมไดผล 

-การกําจัดแหลง

เพาะพันธุลูกน้ํา

ยุงลายยังดําเนนการ

ไมตอเนื่องประชาชน

ไมใหความรวมมือ

เทาที่ควร 

-ประชาชนยังไมให

ความรวมมือในการ

ปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

 

-จํานวนวัคซีนไม

เพียงพอตอจํานวน

สุนัข แมว ที่เพ่ิมขึ้น

นอกเหนือจากการ

ควบคุม 

-ยังพบการระบาด

ของโรคไขเลือดออก

เปนระยะๆ 

-ประชาชนยังขาด

จิตสํานึกในการ

ปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 

 

 

-จัดทําแผนงาน

สาธารณสุขชุมชน/

แผนชุมชน ให

พรอมในทุกดาน 

รวมทั้งงบประมาณ 

-จัดฝกอบรม

ประชาสัมพันธให

ความรู รณรงคให

ประชาชนตระหนัก

ถึงสุขภาพของ

ตัวเองและ

ครอบครัว 

-ประสานขอความ

รวมมือจาก อสม.

 

กอง 

สาธารณุสข

และ

สิ่งแวดลอม 



 
-จัดฝกอบรมให

ความรูรณรงคให

ประชาชนตระหนัก 

 

-ประชาชนไม

ตระหนักถึงอันตราย

ของโรคติดตอ 

 

ใหชวยสอดสอง

ดูแล 

 

 

 



 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ

รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 

การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 

 

 

๑๒.กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม การเก็บขยะ 

รักษาความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

 -เพื่อปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น 

 -เพื่อลดปริมาณขยะและของเสียไมให

เพิ่มขึ้น 

 -สนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการ

แกปญหาขยะอยางเปนระบบ 

 

   -ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 

   -การทิ้งขยะไมไดมีการ

คัดแยกกอนนํามาทิ้ง 

   -ไมมีสถานที่ทิ้งขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

   -การ

ประชาสัมพันธ

แผนการจัดเก็บขยะ

ใหประชาชน

รับทราบ 

   -สงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

ในการกําจัดขยะ 

   -จัดฝกอบรมให

ความรูรณรงคให

ประชาชนตระหนัก

ถึงการคัดแยกขยะที่

ตนทาง 

 

 

 

 

   -มีการจัดทํา

โครงการรณรงคคัด

แยกขยะท่ีตนทางแต

ยังไมครอบคลุมทําให

ปญหาตางๆอันเปน

ผลมาจากขยะยัง

สงผลในดานตางๆ

ยังคงอยู 

 

   -ประชาชนหรือ

กลุมเปาหมายไมให

ความรวมมือในการ

เขารวมกิจกรรม 

   -ประชาชนไมมี

ความรูเกี่ยวกับการ

จัดการมูลฝอย สงผล

ใหการดําเนินการ

กิจกรรมไมบรรลุ

เปาหมายในการลด

และคัดแยกขยะจาก

ตนทาง 

 

   -จัดทําคําสั่ง

มอบหมายงานใหมี

ผูรับผิดชอบดูแล

อยางชัดเจน 

   -สงเสริมให

ความรูแกประชาชน

เกี่ยวกับพิษภัยจาก

ขยะและวิธีการ

กําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

 

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม 



 
   -สรางแกนนํา

เครือขายดาน

สงเสริมสุขภาพให

เขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

                                                    

                                                                           

                                                                                 ลงชื่อ............................................ 

             (นายชินกฤต    นรมาตร) 

                                                                                                                             ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่

                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ    



 
แบบ ปค.๔ 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

       ผูบริหารมีความรอบรู มีทัศนคติและวิสัยทัศนที่ดีตอ

องคกรและชุมชน มีนโยบายชัดเจน มีความมุงมั่นในการ

พัฒนาทุกดาน เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริม

สนับสนุนบุคลากรในทุกดานที่เก่ียวกับการพัฒนาตนเองและ

องคกร มีความเด็ดขาดในการบริหารงาน และมีมาตรการใน

การบริหารงานบุคคลใหผูใตบังคับบัญชามีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มีทัศนคติและจริยธรรมของผูปฏิบัติงานเพื่อ

องคกร สรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิดทัศนคติที่

ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความซื่อสัตย 

จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน มีการบริหารที่

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจน

ตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไมถูกตองรวมทั้งปฏิบัติตนเปน

แบบอยาง บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่รวมทั้งมี

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

    ๒.๑ วัตถุประสงคระดับองคกร 

    ๒.๒ วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 

    ๒.๓ การระบุปจจัยเสี่ยง 

    ๒.๔ การวิเคราะหความเสี่ยง 

    ๒.๕ การกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง   

 

 

       สภาพแวดลอมการควบคุมขององคการ

บริหารสวนตําบลบัวใหญในภาพรวมเหมาะสม

และมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี

ประสิทธิผล การปฏิบัติงานมีการจัด

กระบวนงานไวเหมาะสมดี และการมอบหมาย

งานชัดเจนเหมาะสมกับหนาที่และตําแหนง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการการประเมินความเสี่ยงอยางเหมาะสม 

โดยบุคลากรทุกฝาย มีสวนรวมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก

และปจจัยภายในสวนราชการ อยางไรก็ตาม 

การประเมินความเสี่ยงยังมีจุดออน ไดแก การ

ระบุความสี่ยงไมครบถวนในภารกิจที่สําคัญ ซึ่ง



 
 

    ๓. กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อนําไป

ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว 

กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความระมัดระวังและ

สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 

ควรมีการจัดลําดับความเสี่ยงและกําหนดแนว

ทางแกไขตอไป 

 

ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม 

เพียงพอและสอดคลองกับกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเปน

สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดย

ผูบริหารและหัวหนางานกํากับดูแลใหมีการ

ปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

  

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

     มีการนําระบบขอมูลสาระสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงาน เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการ

สื่อสารไปยังฝายบริหารและผูที่เก่ียวของในรูปแบบที่ชวยให

ผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบได

อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร 

      มีการนําระบบ อินเทอรเน็ต มาประกอบการปฏิบัติงาน

เพื่อเผยแพรนโยบาย แผนงานโครงการตางๆ และเพื่อให

ทันเวลา ชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรีใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของทราบ 

      มีการเจงเวียนหลักการและนโยบายใหผูที่เก่ียวของ

ทราบ เผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ใหทราบ

โดยทั่วกันมีกลไกสื่อสารกลองรับความคิดเห็น หรือ การ

ติดตอสื่อสารทางเว็บไซดของหนวยงานมีการรับฟงขอคิดเห็น

ประชาชนในทุกเรื่องทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน  

   

        

 

 

ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ

เหมาะสม กลาวคือ มีระบบสารสนเทศท่ี

สามารถใชงานไดครอบคลุมสามารถ

ติดตอสื่อสารไดท้ังภายในและภายนอกองคกร 

รวมทั้งไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆเผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร 

แตการใชงานในระบบอินเทอรเน็ตยังมีความ

เสี่ยงเนื่องจากในบางครั้งไมสามารถเขาใชงาน

ได 

 

 

 

 

 



 
5. การติดตามและการประเมินผล 

           5.1 การติดตาม 

           5.2 การประเมินผล 

 

 

 

 

 

ระบบการติดตามและประเมินผลมีความ

เหมาะสม โดยผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ 

และมีการประเมินตนเองรวมกันระหวาง

ผูบริหารและเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม การ

ติดตามประเมินผลยังมีจุดออน ไดแก บาง

หนวยงานยังไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติ

ตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว ทําให

ยังคงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  

 ผลการประเมินโดยรวม 

  องคกรมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕  องคประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะ      ทําให

การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่

เหมาะสมไว 

                                                                           

                                                                                  (นายชินกฤต    นรมาตร) 

                                                                       ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที่ 

                                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

                                                                         วันที่  ๑๕   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ ปค.๖ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

  ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา 

และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล

บัวใหญ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    

   
           

                                                                                  

                                                                                       (นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย) 

                                                                                 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

                                                                               วันที่  ๑๕  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบ  ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน    นายอําเภอบัวใหญ  

  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที ่ 

๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔  ดวยวิธีการทีห่นวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความ

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ง

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

                     จากผลการประเมินดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมี

ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอบัวใหญ  

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณถัดไป สรุปได 

ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑  การจัดทํางบประมาณรายจาย 

๑.๒  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

๑.๓  การสงเสริมผลิตภัณฑทองถิ่น 

๑.๔  กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

๑.๕  กิจกรรมการยืมพัสด ุ

๑.๖  กิจกรรมงานจัดเก็บรายได 

๑.๗  กิจกรรมการควบคุมงาน 

๑.๘  กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

๑.๙  กิจกรรมขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน 

๑.๑๐ กิจกรรมเพ่ิมพูนความรูใหแกบุคลากร 

๑.๑๑ กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคติดตอ 

          ๑.๑๒ กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม การเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย 

 

 

/๒.การปรับปรุง... 

 

 



 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

        ๒.๑  กําหนดระยะเวลาในการสํารวจความตองการใหทันตอการจัดทํางบประมาณเพื่อใช       

                                  เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณโดยแจงเปนหนังสือใหหัวหนาหนวยงานทราบ 

๒.๒  เพิ่มเจาหนาที่เก่ียวของในการออกตรวจสอบหาผูเสพยาเสพติดในพื้นที่ และบูรณาการ     

       รวมกับหนวยงานที่มีอํานาจ 

๒.๓  สงเสริมใหประชาชนมีการรวมกลุมมากข้ึนโดยเพิ่มกิจกรรมตาง ๆที่ทําใหประชาชน  

       สนใจการรวมกลุมเพื่อจะไดสรางงานสรางรายไดของกลุมโดยการเพิ่มเติมการอบรมให    

       สมาชิกภายในกลุมมีความรูในการจัดทําผลิตภัณฑและแนะนําตลาดใหกลุมดวย 

๒.๔  ใหหัวหนาหนวยงานยอยแตละกองไดตรวจสอบเอกสารพรอมรับรองความถูกตองกอน   

       ดําเนินการเบิกจาย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีการสอบทานการเบิกจายตามข้ันตอน 

๒.๕  การยืมพัสดุ ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนด   

       วันสงคืน โดยในวันสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองตรวจเช็คพัสดุที่ยืมไปนั้นวา   

       ครบถวนสมบูรณหรือไม 

๒.๖   รับโอน (ยาย) หรือบรรจุเจาหนาที่จัดเก็บรายไดเพื่อรับผิดชอบโดยตรง และสง  

        เจาหนาที่เขารับการฝกอบรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

        ๒.๗  เจาหนาที่ที่เก่ียวของรายงานเปนหนังสือและประสานผูรับจางโดยตรง 

        ๒.๘  จัดสงครูผูดูแลเด็กและผูชวยผูดูแลเด็กเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการ 

       ปฎิบัติงาน และจัดสงนักวิชาการศึกษาเขารับการอบรมในหลักสูตรการบริหารงาน 

                                   งบประมาณและการจัดทําบัญชีหนวยงานภายใตสังกัด และปรับปรุงตอเติมอาคาร  

                                    สถานที่ใหสะดวกตอการรับบริการ 

        ๒.๙  บรรจุบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเพ่ือพัฒนาเกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ   

                                  องคการบริการสวนตําบลบัวใหญ 

        ๒.๑๐ แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบงานกองสงเสริมการเกษตรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูน 

                                   ความรู 

       ๒.๑๑  จัดทําแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนใหพรอมในทุกดานรวมทั้งจัดฝกอบรม 

                                   ประชาสัมพันธใหความรู รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตัวเองและ 

                                    ครอบครัว ประสานขอความรวมมือจาก อสม.ใหชวยสอดสองดูแล 

       ๒.๑๒  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบดูแลอยางชัดเจน รวมทั้งสงเสริมใหความรู 

                                   แกประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะ และวิธีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี 

                                                               

                                                                                                 

                                                                                         (นายชินกฤต    นรมาตร) 
                                                                               ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที่ 
                                                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ                                                                

                                                                                วันที่   ๑๕   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔   

 



 
 



 



 

 
 

 


