
   

 

 

 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

งวด  ณ  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 



   

 

 

ค าน า 
 

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค)  ตามระเบียบข้อ ๖ ก าหนด  ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ  (ผู้รับตรวจ)  ประเมินการควบคุมภายใน
แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ  และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล  และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการควบคุมภายใน  งวดประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
ควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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๑ 
แบบ ปค.๑ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/นายอ าเภอฆ้องชัย 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือน 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ
การด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ส าหรับปี
สิ้นสุด  วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนใหม ่ ที่ต้องการจัดบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดังนี้  
 

ส านักปลัด  เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในภารกิจของงานบริหารทั่วไป  จ านวน  ๔  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้ 

๑) กิจกรรมการจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 

๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน  เช่น  การเปิด – ปิดแอร์  ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 
๓๐ นาท ี การใช้น้ ามัน  เป็นต้น 

๓) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ 
เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการปูองกัน ๕ ป.  ได้แก่  ปล่อย  ปิด  เปลี่ยน  ปรับปรุง  ปฏิบัติ  ตลอดจนการ
ระบาดของโรควัณโรค  เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง  และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 

๔) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น  และประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า  ผู้เสพ  สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส  
วัยรุ่นอยากทดลอง  ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

กองคลัง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน  ๑  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วใน
งวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้ 
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๒ 

๑) กิจกรรมด้านงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  คือ  ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  เนื่องจากช่วงเวลาตามแผนฯ 
อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรม  ดังกล่าว  
 

กองช่าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  ๑  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไป
แล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 

๑) กิจกรรมด้านงานเคหะและชุมชน  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานโดยตรง  เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงานถ่ายโอนภารกิจจาก ส่วนราชการต่างๆ  ท าให้มี
งานเพ่ิมขึ้น 

 
ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  ๕  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม

เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 
๑) กิจกรรมด้านงานการศึกษาปฐมวัย  พบว่า  บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย , สถานที่

และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
๒) กิจกรรมเด็กและเยาวชน  พบว่า  ยังขาดบุคลากรในการท างาน  ขาดประสบการณ์  และระเบียบ

กฎหมาย  ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ  เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเท่าที่ควร 

๓) กิจกรรมงานกีฬา และนันทนาการ  พบว่า  ขาดบุคลากรในการท างาน  ขาดวัสดุ  อุปกรณ ์ สถานที่ 
ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬา 

๔) กิจกรรมการศาสนา  พบว่า  บุคลากรไม่มีความรู้  ขาดประสบการณ์  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ี  เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางประเพณี ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

๕) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับ
ปริมาณงานยังพบว่า  ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน  ซึ่งบางครั้งท าให้งานล่าช้า  และขาดความละเอียดรอบคอบ 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

         
(ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน 
           (นายวิจิตร  มูลเอก) 

                                                     ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ส านักงานปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(๑.๑) กิจกรรมการจัดท าประชาคม  เพ่ือให้แระชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาคม 
(๑.๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
     สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การปลูกต้นไม้
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในต าบลเจ้าหน้าที่ยัง
ขาดจติส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน 
เช่น การเปิด – ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน 
๓๐ นาที และการใช้น้ ามัน 
(๑.๓) กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
     สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ  ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่  เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการปูองกันตามนโยบายของสาธารณสุข 
(๑.๔) กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก  คือ  การแพร่
ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่ม
ใหม่เพ่ิม 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๖ 
งาน คือ  
          ๑) งานบริหารงานทั่วไป 
          ๒) งานนโยบายและแผน 
          ๓) งานกฎหมายและคดี 
          ๔) งานสวัสดิการและสังคม 
          ๕) งานส่งเสริมการเกษตร 
          ๖) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่ามี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  จ านวน  ๖  
กิจกรรม  ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓. กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชน

จากโรคติดต่อ 
๔. กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง  (แบบติดตาม ปย.๓)  พบว่า  จุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงเดิมท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
คือ  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนส่วนกิจกรรมที่
ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม  คือ  ด้าน
การจัดท าประชาคม  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถาบัน  กิจกรรมปูองกันแก้ไข  

 



   

 

 

๔ 

 ปัญหายาเสพติด 
     ซึ่งได้น าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.๓)  และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๕ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒   

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
     เกิดความเสี่ยงจากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  
พบว่ายังมีน้อย  เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น  สมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอความเห็น
ต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 
๒.๒ กิจกรรมการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
     เกิดความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ปูองกัน  ๕  ป.  ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง  และยังขาด
การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 
๒.๓. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     เกิดความเสี่ยงเนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิม
มากขึ้น  เนื่องจากมีผู้ค้าผู้เสพกลุ่มใหม่เพ่ิม  

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ จัดท าแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๑) ให้ความส าคัญและถ่ายทอดท าความรู้ความเข้าใจ   
แก่  เด็กและเยาวชน  รวมถึงกลุ่มเสี่ยงเพื่อปูองกันการเกิด 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดรายใหม่  ให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ยาเสพติด  รวมถึงให้ทราบถึงวิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
     ๒) ประสานความร่วมมือกับผู้น าชุมชน  โรงเรียน
ครอบครัว  ภาคประชาชนในการเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาส
ติดยาเสพติด/ผู้เสพรายใหม่ 
 

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
แต่ทั้งนี้กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีปัจจัยแวดล้อมภายนอกส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ยาก
แก่การควบคุม  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการเฝูาระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุม  มีการติดตามเฝูาระวังและ
ส่งเสริมความรู้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง  โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



   

 

 

๖ 

     ๓) ส่งเสริมการจัดท ากิจกรรม/โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด 
ยาเสพติด  และมีมาตรการชักน าผู้เลิกยากลับคืนสู่สังคม 
๓.๒ การจัดหาครุภัณฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เสมอ 
     จัดท าแผน/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะแก่ประชาชนในพ้ืนที่  และสรรหาบุคลากรให้พร้อมกับการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๗ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     การน าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการวางแผนและจัดท ากิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อควบคุมความเสี่ยง  หรือปฏิบัติงานแผนงานตาม
ความเหมาะสม  และมีการสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่
จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. การติดตามและประเมินผล 
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และกรณีมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา 
๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในที่
เหมาะสม  โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและ 
มีการรายงานข้อมูลที่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 
 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล  พบว่ายังมีจุดอ่อน
ส าหรับกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ท าให้
ยากแก่การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

๘ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและภายนอก 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ในการท างานภายในกองคลัง  มีการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการท างานให้สอดคล้องกับการควบคุมภายใน
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทุกระดับมีทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน 
โดยใช้หลักการท างานตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริม
สนับสนุนสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่รวมทั้งความรู้
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน  กฎ  ระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องตามภารกิจและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี้     
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
       - มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน 
       - มีการแสดงแผนภูมิภายในที่ถูกต้องและทันสมัยให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ 
       - มีการเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายนอก 
       กองคลัง  ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับเพ่ือการควบคุมภายในที่ถูกต้องตลอดจน
การให้ความรู้  มีการส่งเข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งจัด
ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พิจารณาจากปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงานนั้น ๆ และมี
การระบุอย่างชัดเจน 

ผลการประเมิน 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าที่ปฏิบัติและ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  ดังนี้ 
     กองคลัง  ได้แบ่งงานออกเป็น  ๕  งาน
ประกอบด้วย 
        ๑. ฝุายบัญชี 
        ๒. งานการเงิน 
        ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        ๕. งานธุรการ 
      กองคลัง  มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างประจ ากองคลัง  อย่างชัดเจน  และมี
องค์ประกอบการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
        - รูปแบบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
        - โครงสร้างองค์กร 
         - การมอบอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
        - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
สรุป 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  ภาพรวม
เหมาะสม  มีกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็น
ตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก
คน  โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ของตน  จึงมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพการท างานมีสภาพคล่องตัว 

 



   

 

 

๙ 
 มีข้ันตอนและลดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๑๐ 
แบบ.ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  และให้ยกเลิกบทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับประกาศ  ข้อบัญญัติ
และข้อก าหนดต่างๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับ
ของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่น
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  หลักการตาม
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังนี้ 
       - คุ้มค่า 
       - โปร่งใส 
       - มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขั้นตอน 
     การจัดหาพัสดุ  
       การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด  มีขั้นตอน
ด าเนินการที่ส าคัญ ๕ ขั้นตอน  โดยแต่ละข้ันตอนต้อง
ด าเนินการตามล าดับอย่างเคร่งครัด  ไม่สามารถ
ด าเนินการสลับขั้นตอนได้  คือ 

 

 

 



   

 

 

๑๑ 

       ๑. การรายงานขอความเห็นชอบการจัดหาพัสดุ 
       ๒. การด าเนินการจัดหาพัสดุ 
       ๓. การขออนุมัติ 
       ๔. การท าสัญญา 
       ๕. การตรวจรับ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๑๒ 

แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

ผลการประเมิน 
     กิจกรรม  การจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี 
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานที่จัดท าแผนที่จัดหา 
พัสดุค านึงถึงเพียงความต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลา
ระยะเวลาต้นปีงบประมาณซึ่งต้องค านึงถึง
สถานการณ์คลังของ อบต. ด้วย จึงท าให้การจัดหา
พัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีได้
เท่าท่ีควร 
     กิจกรรม  การจัดซื้อจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่  ทีป่ฏิบัติงานดังกล่าวยังความรอบคอบ 
ในการท างาน  บางครั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน
นั้นๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาพัสดุก่อนและ
ค่อยส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงท าให้เกิด
ความล่าช้าและมีบ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการทวงถามเงิน
และต้องมาเร่งรัดให้งานพัสดุฯ  รีบด าเนินการในส่วน
นี้ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     การจัดท าแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความราบรื่น
ตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับพัสดุที่ต้องการใช้  ถูกต้อง  
โดยไม่ต้องรีบเร่งเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ  และ
เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นไปด้วยความ 
ถูกต้องตามระเบียบฯ  และเป็นไปตามเปูาหมายของ
แผนการจัดหาพัสดุที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

๑๓ 

แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

๑. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กองคลัง  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติงาน  มีการใช้ระบบ  Internet  
โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
ตลอดจนมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและ  
ภายนอกองค์กร  และให้ค าแนะน า  แนวทางหรือ
ตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  มีค าสั่ง
แบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกอง
คลัง  และติดต่อประสานงานกับทุกส่วนในภายองค์กร
ทั้งวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในการท างานและเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
       - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย  ระเบียบ  มติ 
ครม.  แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
       - มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
       - ประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนและบุคคล
ทั่วไปได้รับทราบ  สามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูล
ข่าวสารได้ตลอดเวลา 
       - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ  เพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ผลการประเมิน  
     ระบบ  Internet  มีความส าคัญมากในการ
ปฏิบัติงาน  ฉะนั้น  ระบบ  ต้องมีความเสถียรและ
ความเร็วในการประมวลผล 

 

 

 



   

 

 

๑๔ 

แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรุป 

การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มี
การประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนของกองคลัง  เพ่ือหา
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการ
ปฏิบัติงานเบื้องต้นก่อน  กรณีพบจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้มัน่ใจว่า
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับ
การพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีแล้ว  จึงน าเสนอ
รายงานให้ผู้บริหารทราบในการประชุมประจ าเดือน
เพ่ือให้ที่ประชุมถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 

ผลการประเมิน  
     ระบบ  Internet  มีความส าคัญมากในการ
ปฏิบัติงาน  ฉะนั้น  ระบบ  ต้องมีความเสถียรและ
ความเร็วในการประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

 

๑๕ 

แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่   
เอ้ือต่อการควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงานราชการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     สว่นโยธา  มีการก าหนดความเสี่ยง  ด้านการจัดท าแผน
อัตราก าลังที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ  งานด้านเคหะและชุมชน ที่
ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตยังขาดองค์ความรู้ 
๓. กิจกรรมควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทีท่ าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  ใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้ ยังไม่เพียงพอ  และเกิดความไม่ม่ันใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ที่ส่งผลท าให้องค์กร
ไม่บรรลุ  วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน  และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยการก าหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธา
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 
 
     สว่นโยธา  มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีที่ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า แบบ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ของคณะกรรมตรวจเงิน
แผ่นดิน 
     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม  
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส่วนโยธา  ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่ง
ก าหนดในระเบียบ  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ข้อ  ๕  การติดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร  

 
 
 

 



   

 

 

๑๖ 

แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
     - ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กบางส่วนขาดความรู้ความ 
เข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน 
ที่หลากหลาย  เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ 
ด้าน  ตรงตามความสนใจความถนัดของผู้เรียน 
     - ด้านอาคาร  สถานที่  ไม่เอ้ือต่อการเรียน  และยัง
ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
กิจกรรมของงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เป็นความเสี่ยง
ของปริมาณงานที่มีรายละเอียดของงานเพ่ิมข้ึน  จ านวน
บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  และการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ  กฎหมายและข้อบังคับไม่มีความชัดเจน 
๑.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายใน  คือ  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความช านาญใน
การบ ารุงรักษาเครื่องออกก าลังกายและสนามกีฬา  การ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่เป็นระบบค้นหายากใช้
เวลานาน  เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ  ท าให้งานล่าช้า 

๑.๔ งานกิจการศาสนา 
กิจกรรมงานกิจการศาสนา  เป็นความเสี่ยงจากสภาพ 
แวดล้อมภายใน  คือ  บุคลากรขาดความรู้  ความเข้าใจใน
ระเบียบ  กฎหมาย  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบงาน 
พัสดุประกอบกับ  เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบ
ในการเบิกจ่ายไม่ชัดเจนท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี เป็นความ 
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  ระเบียบ  ข้อ
กฎหมายหนังสือสั่งการ  ที่เก่ียวข้องในการเบิกค่าใช้จ่าย 
การจัดงานโครงการต่างๆ  ไม่ชัดเจน 

กองการศึกษา  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ตามภารกิจ  งานประจ า  โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการ
ประเมิน  พบว่า 
 
ผลการประเมินทั้ง  ๕  งาน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่มีความเหมาะสม 
และเพียงพอเท่าที่ควร  มีการตรวจสอบ  ก ากับ
ดูแล    โดยผลของการควบคุม ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าท่ีควร ซึ่งต้องน าไปจัดท าการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ต่อไป 



   

 

 

๑๗ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. การประเมินความเสี่ยง 
๑.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
     ๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย  ท าให้การ
จัดกิจกรรมไม่สามารถตอบสนองความสนใจและความถนัดของเด็ก 
     ๒. ขาดการวิเคราะห์ผลของการจัดกิจกรรมเพ่ือน าผลการจัด
กิจกรรมมาปรับใช้ให้ตรงตามพัฒนาการของเด็ก 
     ๓. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถครูผู้ดูแลเด็กไม่ได้เข้ารับ
การอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชน
ที่จัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อน าความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อเด็ก 
     ๔. ไม่มีการก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน 
     ๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ไม่เป็นระเบียบ 
     ๖. อาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
     ๗. สื่อการเรียนการสอน  ไม่เพียงพอ 
๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     ๑. ขาดบุคลาการในการท างาน 
     ๒. บุคลากรไม่มีความรู้  ขาดประสบการณ์ 
     ๓. ขาดการ  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามาร่วมกิจกรรม 
     ๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  
     ๕. ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
     ๖. เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเท่าที่ควร 

๑.๓ งานกีฬา และนันทนการ 
     ๑. ขาดบุคลาการในการท างาน 
     ๒. บุคลากรไม่มีความรู้  ขาดประสบการณ์ 
     ๓. ขาดวัสดุ  อุปกรณ์  สถานที ่ ที่เหมาะสมในการเล่นกีฬา  
ออกก าลังกาย 

ในภาพรวมความเสี่ยง  ในกอง
การศึกษาฯ  มีการติดตาม  และแก้ไข
ปัญหายังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าท่ีควร  
จากการประเมินพบว่า  การจัดการ
ศึกษาด้านปฐมวัยยังไม่พร้อมในด้าน
ต่างๆ  เท่าท่ีควร  ไมสามารถ
ด าเนินการ  โดยใชทรัพยากรที่มีอยู่
ได้อยางคุมคา  เปนความเสี่ยงที่  ตอง
จัดวางระบบควบคุมภายในตอไป  
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 

 



   

 

 

๑๘ 

     ๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
     ๕. บุคลากรปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน  เนื่องจาก
ไม่เข้าใจระเบียบงานสารบัญ  ระเบียบงานพัสดุที่ใช้ประกอบในการ
เบิกจ่ายในการด าเนินงานของโครงการ  และ กฎ  ระเบียบ 
ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๑๙ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑.๔ งานกิจการศาสนา 
     ๑. ขาดบุคลาการในการท างาน 
     ๒. บุคลากรไม่มีความรู้  ขาดประสบการณ์ 
     ๓. ขาดการ รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพี้นที่  เข้ามา
มีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนา  
     ๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
     ๕. ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
     ๖. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  งานกิจการศาสนา  บุคลากรขาด
ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ท าให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานและ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ไม่ชัดเจน 
๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ๑. ขาดบุคลาการในการท างาน 
     ๒. บุคลากรไม่มีความรู้  ขาดประสบการณ์ 
     ๓. ขาดการ  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  เข้ามามีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
     ๔. ขาดการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
     ๕. ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ 
     ๖. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอ้างว่าไม่มีเวลา
มาร่วมกิจกรรม  และ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ไม่ชัดเจน 

๒. กิจกรรมการควบคุม 
๒.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
     ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเก่ียวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     ๒. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชนที่จัดการศึกษา  ปฐมวัยเพื่อน าความรู้มา
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและ
เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวม  การควบคุมที่มีอยู่ของส่วน
การศึกษาฯ  เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร 
และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  แต่ผลการ
ประเมินและการควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร  ดังนั้น  จึง
ควรมีการติดตาม  ตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

 



   

 

 

๒๐ 

     ๓. ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  ที่ตรงตามสายงาน 
     ๔. ก าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็นขั้นตอน 
     ๕. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินการจัด
ประสบการณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์และเลือกก าหนดการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๒๑ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     ๑. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมในการช่วยกันคิด
ช่วยกันท าให้การพัฒนาท้องถิ่นดีขึ้น 
     ๒. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับ
สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
     ๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
     ๔. จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้  จูงใจโดยการน าไป
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจกรรมเด็กและเยาวชนที่ประสบ
ความส าเร็จจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมนั้น 
๒.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
     ๑. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  ในการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ  งานพัสดุ  เพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานกีฬาและนันทนาการ 
     ๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานกีฬาและ
นันทนาการโดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
งานกีฬาและนันทนาการ 
     ๓. บริหารจัดการเอกสาร  ให้ความสะดวก  รวดเร็ว
ในการค้นหาเอกสาร  และน ามาใช้ในครั้งต่อไป 
     ๔. บุคลากรต้องศึกษา  ระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับ
การจัดท าโครงการให้ชัดเจน 
     ๕. ติดต่อประสานงาน  สอบถาม  ท าหนังสือหารือ
จังหวัด 
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ 
     ๖. จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการ
บริหารงานพัสดุ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๔ งานกิจการศาสนา 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบ 

 



   

 

 

๒๒ 

     ๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ 
     ๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๒๓ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ 
     ๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ  ข้อกฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ 
     ๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

๓. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๓.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
     ๑. เก็บบันทึกข้อมูลส ารองใช้ในรูปแบบ  CD ,VCD , DVD 
และไฟล์โปรแกรมต่างๆ  รวมแฟูมสะสมงาน 
     ๒. ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
๓.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยผ่าน
ทางโรงเรียน  เสียงตามสาย  ปูายประชาสัมพันธ์  แผ่นพับจัด
ประชุมในสถานศึกษา  และการจัดโครงการฝึกอบรม พัฒนา
บุคลากร 
๓.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
     โดยการปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้ง
เวียนให้ทราบจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร  
สถานศึกษา  หน่วยงานภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยน  ความรู้ที่
หลากหลาย  ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในสังคม 
๓.๔ งานกิจการศาสนา 
     มีการศึกษาข้อมูล  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  อยู่เสมอ 
๓.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ศึกษาหาข้อมูลข้อระเบียบ  กฎหมาย   หนังสือสั่งการ   การ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวม  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส่วนการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้าน
และมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๒๔ 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. วิธีการติดตามประเมินผล 
๔.๑ งานการศึกษาปฐมวัย 
     ๑. แผนการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
     ๒. รายงานประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่า
การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ 
     ๓. แบบประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๔.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
     ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  ข้อเสนอแนะ  ในการจัด
กิจกรรมโครงการเก่ียวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
และการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ 
     ใช้แบบรายงานผลการประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
๔.๔ งานกิจการศาสนา 
     ติดตามประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
โครงการที่ด าเนินการให้ทราบถึงผลส าเร็จ  และการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชน 
๔.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
     ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง/กรม/จังหวัดและการเข้ามามีส่วนร่วม
ของขุมขน 

 
ในภาพรวม  มีการติดตามและการ
ประเมินผลการตรวจสอบของส่วนการศึกษา
ฯ  มีความเหมาะสม  และเพียงพอ 



   

 

 

๒๕ 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถปุระสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๑. กิจกรรม 
   การจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอโครงการที่ส าคญั
บรรจไุว้ในแผนพัฒนาต าบล ซึ่ง
จะเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

- ปัญหาการเสนอโครงการ
แล้วไมไ่ด้ท าตามโครงการที่
เสนอไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑. กระตุ้นประชา สัมพันธ์ 
ให้ประชาชนเห็น
ความส าคญั และประโยชน์
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. เสริมสร้างให้เกดิการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบสนอง ความ
ต้องการของ ประชาชน
อย่างทันท่วงที และ
ประโยชน์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

- กิจกรรมการควบคุมใน
ภาพรวมมีกจิกรรม
ควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งตามสมควร
โดยกิจกรรมการควบคุม
เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั 

๑. ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่
ไม่เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากไม่มเีวลาและ
ยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการเข้ามามสี่วนร่วม 
๒. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องการ
จัดประชาคมแผน เช่น 
ผู้น า ผู้แทนชุมชนและ
สมาชิก อบต.ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
แผนพัฒนา 

๑. บรรจุโครงการส าคัญ
เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา 
๒. จัดท าโครงการประชาคม
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล
โคกสะอาดให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาฯและก าชับให้
สมาชิก อบต.และผู้น าชุมชน
ในการชี้น า ช้ีแจงให้ประชาชน
ในหมู่บ้านด าเนินการจัดท า
ประชุมประชาคมอย่างจริงจัง 

ส านักปลดั 



   

 

 

๒๖ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอโครงการที่ส าคญั
บรรจไุว้ในแผนพัฒนาต าบล ซึ่ง
จะเป็นการช่วยแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนในการตอบสนองนโยบาย
และความต้องการของ
ประชาชนไดม้ากที่สุด 

 ๒. เสริมสร้างให้เกดิการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตอบสนอง ความ
ต้องการของ ประชาชน
อย่างทันท่วงทีและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม 

โดยวิเคราะหป์ระเมินผล
ตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน 

๓. ในการประชาคมการ
จัดท าแผนไม่ได้
เรียงล าดับความส าคญั 
เร่งด่วนของโครงการที่
บรรจไุว้ในแผน 
ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของชาวบ้านได้อย่าง
แท้จริง 

เกี่ยวกับการคดัเลือกโครงการ
ที่หมู่บ้านต้องการมากท่ีสุดใน
การบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๒๗ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

ส านักปลัด 
   งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒. กิจกรรม 
   การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตพื้นท่ี ต าบล
โคกสะอาด 
๒. เพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และ
ปูองกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิในชุมชน 
มากขึ้น 
 

๑. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพตดิแก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 
๒. ประสานความร่วมมือ
ชุมชนในการสอดส่องดูแล
และเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง 
๓. ด าเนินการต่อเนื่องในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือประชุม
คณะกรรมการศูนย์ ศพส.  

- เยาวชน และประชาชน
ได้รับความรูจ้ากการ
เผยแพร่ให้ความรูเ้กี่ยวกับ
ยาเสพตดิ มากขึ้น 
มีกิจกรรมรณรงค์ให้
ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด โดยให้
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลใหม้าก
ขึน้ 
 

- ปัญหาครอบครัว 
- การชักชวนกันใน
กลุ่มวัยรุ่นจนเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ 

จัดท าโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ ในการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดแก่
เยาวชนให้ห่างไกล ยาเสพติด 

งานปูองกัน 



   

 

 

๒๘ 
  อบต.โคกสะอาด ก าหนด

แผนงานโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๒๙ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๓. กิจกรรม 
   การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วม
คิดร่วมท า การลดปญัหาภาวะ
โลกร้อน 
 

- การใช้พลังงาน เช่นการ
เปิด – ปิดแอร์ ระหว่างพัก
เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ 
นาที และการใช้น้ ามัน 

๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านท่ี
ประชุมประจ าเดือน
เจ้าหน้าท่ีร่วมกจิกรรมทุก
ครั้ง 

๑. การปลูกต้นไม้ยังไม่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี/เส้นทาง
ภายในต าบล เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดจิตส านึกในการร่วมลด
การใช้พลังงาน เช่นการเปิด 
– ปิดแอร์ ระหว่างพักเที่ยง
หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที 
และการใช้น้ ามัน 

เจ้าหน้าท่ียังขาด
จิตส านึกในการร่วมลด
การใช้พลังงาน เช่น
การเปิด – ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือ
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที 
และการใช้น้ ามัน   

๑. ปลูกต้นไม้ให้ครอบคลมุทุก
พื้นที่/เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าท่ียังขาดจติส านึกใน
การร่วมลดการใช้พลังงาน 
เช่นการเปิด – ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิก
งาน ๓๐ นาที และการใช้
น้ ามัน 

ส านักปลดั 
 

 

                   
 
 
 



   

 

 

๓๐ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วนัที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๔. กิจกรรม 
   การปูองกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขต
พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการปูองกัน
ตามนโยบายของสาธารณสุข 

- ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ีเนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตาม
หลักการปูองกันตาม
นโยบายของสาธารณสุข 
 

๑. การปูองกันโรค
ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด 
๒. ก าจัดภาชนะเสี่ยง
ส าคัญ 
๓. จัดการแหล่งเพราะ
พันธ์ยุงลาย  

- การเตรยีมเฝูาระวัง 
ปูองกันการก าจัดยุงลาย  

- ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการปูองกัน
การแพร่ระบาดของยุงลาย 
 

๑. ปูองกันโรคล่วงหน้า
ก่อนช่วงระบาด 
๒. ก าจัดภาชนะเสี่ยง
ส าคัญ 

ส านักปลดั 
 

 
 



   

 

 

๓๑ 

แบบ ปค.๕ 
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

งานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๑. กิจกรรม การจดัท า

แผนการจดัหาพัสดุประจ าปี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานจดัหา

พัสดุเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ตั้งแต่ต้นจนถึงการ

ได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ 

ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 

กระจายออกไประหว่างปีโดย

ไม่ต้องรีบเร่ง 

เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

- ด้านการจัดหาพัสดไุม่
สามารถด าเนินการได้
ทันตามแผนเนื่องจาก
งบประมาณในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวม ี

ไม่เพียงพอ 

จัดท าแบบฟอร์มแล้วแจก

ให้แต่ละหน่วยงานกรอบ

รายละเอียดตามความ

ต้องการใช้พัสดุ เพื่อน า

ข้อมูลนั้นมาจดัท าแผนการ

จัดหาพัสด ุ

ท าให้รับรู้ความต้องการ

ใช้พัสดุของแต่ละ

หนว่ยงานเพื่อน ามาเป็น

ข้อมูลในการวาง

แผนการจดัหาพัสดุ

ออกไประหว่างปี 

เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงานท่ี

จัดท าแผนจดัหาพัสดุ

ค านึงถึงเพียงแต่ความ

ต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลา

ระยะเวลาต้นปีงบประมาณ

ซึ่งต้องค านึงถึงสถานะ การ

คลังของ อบต. ด้วย จึงท าให้

การจัดหาพสัดไุม่เป็นไปตาม

แผนการจดัหาพัสดุประจ าปี

ได้เท่าท่ีควร 

- ให้ค าแนะน า การจัดท า

แผนการจดัหาพัสดุส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ       

- การจัดท าแบบรายงานผล

การจัดหาพสัดุเป็นรายไตร

มาศ ซึ่งจะท าให้ทราบ

รายละเอียดข้อมูลเพื่อ

สามารถติดตามการท างาน

ได้เป็นอยา่งด ี

ภายในปีงบประมาณ

ผู้อ านวยการกองคลัง

งานทะเบียนทรัพยส์ิน

และพัสด ุ



   

 

 

๓๒ 

แบบ ปค.๕ 
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

งานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๒. กิจกรรม การจดัซื้อจัด

จ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องตามระเบียบฯ และ

เป็นไปตามเปูาหมายของ

แผนการจดัหาพัสดุประจ าปี  

ที่ก าหนดไว ้

- มีระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

กับการจัดซื้อจดัจ้างอ

อกมาใหม่ อยู่เสมอท า

ให้การด าเนินการ

จัดซื้อ  จัดจ้างอาจมี

ความล้าช้าเนื่องจาก

ต้องระเบียบบางตัว 

- ถือเป็นแนวทางเดียวกัน

โดยหากหน่วยงานใดต้องการ

พัสดุให้จัดท าบันทึกข้อความ

ก่อน       - ทรัพย์สินของ 

อบต.ที่จะซ่อมแซม แก้ไข 

ต้องมีการตรวจสอบสภาพฯ 

ก่อนท าการซ่อมแซมจริง       

- มีการถ่ายรูปภาพพัสดุที่ 

จัดซื้อจัดจ้างประกอบการ

ตรวจรับพสัด/ุตรวจการจ้าง 

- ด าเนินการตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจ้า

งอย่างเคร่งครัด             

- แต่ละขั้นตอนมสี่วนท่ี

เกี่ยวข้องได้ ตรวจทาน

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เช่น จัดท ารายงานขอ

อนุมัติจัดซื้อจดัจ้าง 

เสนอผ่านตามล าดับ

ขัน้ตอน 

- เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานดังกล่าว

ยังขาดความเข้าใจและรอบคอบใน

การท างาน บางครั้ง เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องด าเนินการจดัหาพสัดุ

ก่อนแล้วค่อยส่งเอกสารที่เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจดัจ้างจึงท าให้ล่าช้า                          

- พรบ./ระเบียบฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ท าให้เจ้าหน้าที

มีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ 

- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีเปิด

เรื่องให้ระบรุายละเอียด

ที่ส าคัญให้ครบถ้วน เพื่อ

ง่ายต่อการด าเนินงาน    

- จัดท าสมุดคุมรับเรื่อง

จากหน่วยงานที่ส่ง

เอกสารเพื่อจะได้ทราบ

ข้อบกพร่องความล่าช้า

ในการท างานและน ามา

ปรับปรุงกันต่อไป 

ภายใน

ปีงบประมาณ       

- ผู้อ านวยการกอง

คลัง    - งาน

ทะเบียนทรัพยส์ิน

และพัสด ุ



   

 

 

๓๓ 

แบบ ปค.๕ 
ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

งานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

(๓) 

 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

(๕) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(๖) 

 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

(๗) 

 

 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๘) 

 

 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

งานช่าง 

กิจกรรม 

- วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตามข้อก าหนดของแบบ
แปลนสญัญาจา้งและไมไ่ด้ตามมาตรฐานของ
แบบแปลนที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้การควบคมุงานให้ไดต้ามก าหนด
ของแบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของประชาชน และนโยบายของรัฐ 

๒. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

- วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตาม
ข้อก าหนดของแบบแปลน
สัญญาจ้างและไมไ่ดต้าม
มาตรฐานของแบบแปลน
ที่ก าหนด 

๑. งานโครงการและวสัดุ
ก่อสร้างไมไ่ดต้ามข้อก าหนด
ของแบบแปลนสัญญาจ้าง
และไม่ได้ตามมาตรฐานของ
แบบแปลนที่ก าหนด 

๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาระบบสาระ
สนเทศยังไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างที่ควรและการ
ให้ความรู้ในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานแก่ชุม 

ชนยังไม่มากพอ 

การพิจารณาข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ยังไม ่

ได้ตั้งงบประมาณในการ 

พัฒนาระบบสาระสนเทศ 

ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่
ควรและการให้ความรู้ใน
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แก่ชุมชนยังไม่มากพอ 

- การควบคุมไม่
เพียงพอ 

- ขาดผู้รับผิดชอบ
งานโดยตรง 

 

๑. น าบุคลากรที่มีวุฒิอนุปรญิญา/
ปริญญาตรดี้านวิศวกรรมโยธาเข้า
อบรมความรู้เพิ่มเติมด้านการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างและ
ร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมงาน 

๒. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการ
พัฒนาระบบสาระสนเทศยังไม่ได้รบั
การพัฒนาอย่างท่ี 

ควรและการให้ความรู้ในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



   

 

 

๓๔ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๑. งานการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม 
- การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็กน า
ความรู้มาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ห้องเรียนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ของเด็กเป็นรายบคุคล 
๓. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าท่ี 

- การจัดการศึกษาใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

- ครูผู้ดูแลเด็ก/ผช.
ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
อบรม ครบทุกคน 
- ประสิทธิภาพงานด้าน
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- จัดหาสื่อการเรียน
การสอนให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 
- ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีให้เหมาะสม 
 

- แผนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
- แบบบันทึกผลการ
จัดกิจกรรมหลังการ
เรียนการสอน 
- รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 

- ภาระงานมีมาก ท าให้
มีเวลาในการศึกษา
ข้อมูลการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้และการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษามีข้อจ ากัด 
- ด้านอาคาร สถานท่ี 
คับแคบ ไม่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
- ขาดอุปกรณส์นามเด็ก
เล่น 

๑. จัดอบรมให้ครผูู้ดูแลเด็ก ด้านตา่งๆ 
ให้มีทักษะมากข้ึน 
๒. ก าหนดและออกแบบการจัดกจิกรรม
อย่างเป็นขั้นตอนในรายสัปดาห์และราย
ภาคเรยีน จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาให้สอดคล้องกับการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓. จัดหาอุปกรณส์ าหรับพัฒนาการด้าน
สนามเด็กเล่น 
๔. ปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อ
การเรยีน การสอนมากขึ้น 

งานการศึกษา 
 



   

 

 

๓๕ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๒. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
กิจกรรม 
- การด าเนินงานด้านส่งเสริม
กิจกรรมเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมงานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

- การด าเนินงานด้าน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน 

- ประสิทธิภาพงาน 
- การเข้ามามสี่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 
 

- ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรไม่เพียงพอและ
ขาดความรู้ในด้านระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
- ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีไม่ชดัเจนท าให้
เกิดความเสียหายต่องาน 

- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานและ 
 -จัดส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ความช านาญ 

งานการศึกษา 
 

 
 



   

 

 

 
๓๖ 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ

อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 
 

๓.งานกีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรม 
- ส่งเสริม และสนับสนุนงาน
ด้านการกีฬา และนันทนาการ 
วัตถุประสงค ์
๑ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
สนใจการออกก าลังกาย และ
เล่นกีฬา 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

- ส่งเสริม และสนับสนุน
งานด้านการกีฬา และ
นันทนาการ 

- ประสิทธิภาพงาน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
- ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

- ติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- บุคลากรไม่เพียงพอและ
ขาดความรูค้วามช านาญใน
เครื่องออกก าลังกาย  
- ขาดอุปกรณ์ และสถานท่ีใน
การจัดการด้านการกีฬา 
- งานล่าช้า ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ
กับปริมาณงานและจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ความช านาญ 
- จัดหาอุปกรณ์ และและ
สถานท่ีในการจัดการด้าน
กีฬา 

งานการศึกษา 



   

 

 

๓๗ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 
 

๔. งานกิจการศาสนา 
กิจกรรม 
- ส่งเสริม และสนับสนุนงานด้าน
กิจกรรมทางศาสนา 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนามากขึ้น 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

- สนับสนุนงานด้าน
กิจกรรมทางศาสนา 

- ประสิทธิภาพงาน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การเข้ามามสี่วนร่วม
ของประชาชนในใน
พื้นที ่
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้

- ติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

- บุคลากรไม่เพียงพอและ
ขาดความรู้ในด้านระเบียบ 
กฎหมาย/ข้อบังคับ 
- ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีไม่ชัดเจนท าให้
เกิดความเสียหายต่องาน  

- จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงาน
และจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมความ
ช านาญ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ผู้รับผิดชอบ 
-.ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
- นักวิชาการศึกษา 
 

 



   

 

 

๓๘ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ (๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 
 

๕. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
กิจกรรม 
- ด าเนินงานด้านการส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม ของไทย 
- ส่งเสริม และสนับสนุน ตามประเพณ ี
ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่ออนุรักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจของเจ้าหนา้ที่ 

- การส่งเสริมประเพณ ี
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ของไทย 
 

- ประสิทธิภาพงาน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การเข้ามามสี่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

- ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

- บุคลากรไม่เพียงพอและ
ขาดความรู้ในด้าน
ระเบียบ กฎหมาย/
ข้อบังคับ 
- ระเบียบ กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีไม่ชัดเจนท าให้
เกิดความเสียหายต่องาน  

- จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ
กับปริมาณงานและจัดส่ง
เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ความช านาญ 

งานการศึกษา 
 

 



   

 

 

๓๙ 

            
ผู้รายงาน........................................... 

    ( นายวิจิตร  มูลเอก ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

          วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๔๐ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๑. กิจกรรม 
   การจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอโครงการที่ส าคญั
บรรจไุว้ในแผนพัฒนาต าบล ซึ่งจะ
เป็นการช่วยแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนในการตอบสนองนโยบาย
และความต้องการของประชาชน
ได้มากท่ีสุด 

- ปัญหาการเสนอ
โครงการแล้วไมไ่ด้
ท าตามโครงการที่
เสนอไว้ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๑. กระตุ้นประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเห็น
ความส าคญั และ
ประโยชน์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
๒. เสริมสร้างให้เกดิการ 
มีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและ
ตอบสนอง ความต้องการ
ของ ประชาชนอย่าง
ทันท่วงที และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม 

- กิจกรรมการควบคุมใน
ภาพรวมมีกจิกรรมควบคุมที่
เหมาะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร
โดยกิจกรรมการควบคุมเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน
ตามปกตโิดยผู้บริหารและ
หัวหน้างานก ากับดูแลใหม้ีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
วิเคราะหป์ระเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 

๑. ประชาชนกลุม่เปูาหมายส่วน
ใหญ่ไมเ่ข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่
มีเวลาและยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการเข้ามามสี่วนร่วม 
๒. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องการจดั
ประชาคมแผน เช่น ผู้น า ผู้แทน
ชุมชนและสมาชิก อบต.ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
แผนพัฒนา 
๓. ในการประชาคมการจัดท า
แผนไมไ่ดเ้รียงล าดับความส าคัญ 
เร่งด่วนของโครงการที่บรรจไุว้ใน
แผน ท าให้ไมส่ามารถตอบสนอง 

๑. บรรจุโครงการส าคัญ
เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา 
๒. จัดท าโครงการประชาคม
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล
โคกสะอาดให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาฯและ
ก าชับให้สมาชิก อบต.และ
ผู้น าชุมชนในการชี้น า ช้ีแจง
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
ด าเนินการจัดท าประชุม
ประชาคมอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับการคดัเลือก 

ส านักปลดั 
 



   

 

 

๔๑ 

    ความต้องการของชาวบ้าน
ได้อย่างแท้จริง 

โครงการที่หมูบ่้านต้องการ
มากที่สุดในการบรรจุเข้า
แผนพัฒนาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๔๒ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

ส านักปลัด 
   งานปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
๒. กิจกรรม 
   การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในเขตพื้นท่ี ต าบล
โคกสะอาด 
๒. เพื่อลดผู้เสพรายใหม่และ
ปูองกันปัญหาเด็กและเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด 

การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิในชุมชน 
มากขึ้น 
 

๑. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
ยาเสพตดิแก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 
๒. ประสานความร่วมมือ
ชุมชนในการสอดส่องดูแล
และเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง 
๓. ด าเนินการต่อเนื่องในการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการร่วมกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือประชุม
คณะกรรมการศูนย์ ศพส.  

- เยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้จากการ
เผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
มากขึ้น มีกิจกรรม
รณรงค์ให้ตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยา
เสพติด โดยให้ชุมชน 
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลให้
มากขึ้น 

- ปัญหาครอบครัว 
- การชักชวนกันใน
กลุ่มวัยรุ่นจนเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ 

จัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิแก่
เยาวชนให้ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 
 

งานปูองกัน 
 



   

 

 

๔๓ 

  อบต.โคกสะอาด ก าหนด
แผนงานโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

๔๔ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๓. กิจกรรม 
   การลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมคิดร่วมท า การลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน 
 

- การใช้พลังงาน เช่น
การเปิด – ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือ
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที 
และการใช้น้ ามัน   

๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านท่ี
ประชุมประจ าเดือน 
เจ้าหน้าท่ีร่วมกจิกรรมทุก
ครั้ง 

๑. การปลูกต้นไม้ยังไม่
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี/
เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าท่ียังขาด
จิตส านึกในการร่วมลด
การใช้พลังงาน เช่นการ
เปิด – ปิดแอร์ ระหว่าง
พักเที่ยงหรือก่อนเลิก
งาน ๓๐ นาที และการ
ใช้น้ ามัน   

เจ้าหน้าท่ียังขาด
จิตส านึกในการร่วมลด
การใช้พลังงาน เช่น
การเปิด – ปิดแอร์ 
ระหว่างพักเที่ยงหรือ
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที 
และการใช้น้ ามัน   

๑. ปลูกต้นไม้ให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี/
เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าท่ียังขาดจติส านึก
ในการร่วมลดการใช้
พลังงาน เช่นการเปิด – 
ปิดแอร์ ระหวา่งพักเที่ยง
หรือก่อนเลิกงาน ๓๐ 
นาที และการใช้น้ ามัน 

ส านักปลดั 

 

                   



   

 

 

๔๕ 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๔. กิจกรรม 
   การปูองกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขต
พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการปูองกัน
ตามนโยบายของสาธารณสุข 

- ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ี 
เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการปูองกัน
ตามนโยบายของ
สาธารณสุข 
 

๑. การปูองกันโรค
ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด 
๒. ก าจัดภาชนะเสี่ยง
ส าคัญ 
๓. จัดการแหล่งเพราะ
พันธ์ยุงลาย  

- การเตรยีมเฝูาระวัง 
ปูองกันการก าจัดยุงลาย 
 

- ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการปูองกัน
การแพร่ระบาดของยุงลาย 
 

๑. ปูองกันโรคล่วงหน้า
ก่อนช่วงระบาด 
๒. ก าจัดภาชนะเสี่ยง
ส าคัญ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 



   

 

 

๔๖ 

 
             ช่ือผู้รายงาน....................................................... 

         ( นายบุญส่ง  นาสมสร้อย ) 
        ต าแหน่ง  หัวหน้าส านกัปลัด 


