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คำนำ 

  การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม หน่วยงานของราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดทำขึ้น  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนตำบล  คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมทุกคน  ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งทำให้
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีความเชื่อถือและมั่นใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล และ
รักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

  คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม หวังว่าการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะทำให้พนักงานส่วนตำบล  คณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 

 

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

พฤศจิกายน 2562 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอำเภอปักธงชัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่   ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2    ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เห็นว่า  การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใต้การกำกับ
ดูแลของ  นายอำเภอปักธงชัย 

  อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 งานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
1.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
1.4 งานบริหารการศึกษา 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1  งานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  จัดเจ้าหน้าที่ที่รับที่รับผิดชอบเข้ารับการ 

ฝึกอบรม 
2.2  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากร สรรหา 

บุคลากรสรรหาบลุคลกรเพื่อมาช่วยงานด้านพัสดุ 
 
 



2.3 งานประสานสาธารณูปโภค  ในการซ่อมแซมแต่ละครั้งควรเน้นไปที่อุปกรณ์ท่ีมี 
คุณภาพที่มีการใช้งานได้นานและควรสรรหาบุคลากรด้านการไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกรอบหรือเพ่ิมเติมกรอบ
อัตรากำลัง 

2.4 งานบริหารการศึกษา  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ การรับรู้ ว่า 
ในสายงานของตนเอง ผู้ร่วมวิชาชีพก้าวหน้าไปในทิศทางใด เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ออ้างเรื่องความไม่พร้อมหรือไม่สามารถทำได้ 

 
             ลงลายมือชื่อ 

                   (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                                  ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
                                            วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 



       แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(1) หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความ ซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
 
 
 

(2) ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 

(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 

 

(4) หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(5) หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดทำเป็น
ประกาศ แนวทาง และแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด รวมถึงมอบนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

(2) ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร มีความมุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีการจัดโครงสร้าง  สายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม  ประกอบด้วย  ๔  สำนัก/กอง  ได้แก่ 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้   พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

 

(5.1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
และชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

(5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 

(5.3) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 



       

-๒- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

(7) ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(8) พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 2. การประเมินความเสี่ยง 

(1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรม/โครงการ ที่นำมา
ควบคุม ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและมีความ
ชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ เพ่ือสามารถประเมิน
ความเสี่ยงในแต่ละข้อได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในแต่ละหน่วยงาน 

(2) มีการจัดทำบัญชีความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/
กิจกรรม/งาน/โครงการ ของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและหมดไป  หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(3) มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจ/แผนการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน O R C 
วิเคราะห์ความถี่โอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพ่ือสามารถควบคุม
และปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิดความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุม เพ่ือนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกิดข้ึน
ในหน่วยงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

(1) บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(2) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

       



-๓- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(14) มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(15) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

 

 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

(16) ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จดัทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วน
ร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 (4) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 

(2) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต.ตูม 
www.abttoom.com   เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

(3) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วน
ร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยตรง 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

(1) มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุม การบรรลุวัตถุประสงค์
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ จุดอ่อนจากอะไร เพ่ือ
รายงานผู้บริหารสั่งการ เพ่ือกำหนดนโยบายบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สั่งการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม ให้ลดลงและหมดไป 

(2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

http://www.abttoom.com/


       

           -๔- 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงสร้างการควบคุม
ภายใน  ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบประกอบด้วย 17 หลักการของการควบคุมภายใน  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ภารกิจที่
กำหนดไว้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนด
วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ในกิจกรรมการควบคุมในแต่ภารกิจหรือกิจกรรม
นั้น เรียบร้อยแล้ว  

 

  ลายมือชื่อ........................................................... 
                                                                    (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                        ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
                                                          วันที่  29 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      แบบ ปค. ๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

     1.งานกฎหมายและ
นิติกรรม 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การดูแลรักษา
ป่าชุมชนตำบลตูม เป็นไป
ตามระเบียบและอำนาจ
หน้าที่เพื่อให้การดูแล
รักษาสาธารณ ประโยชน์
เป็นไปตามกฎหมายและ
อำนาจหน้าที่เพ่ือให้ การ
ขอใช้พ้ืนที่สาธารณ 
ประโยชน์เป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 
 
 

-การบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด 
ทำให้ประชาชน
ปรับตัวไม่ทัน 
 
 
 
 
 
 

 

-ใช้คู่มือ กฎระเบียบและ
มาตรฐาน ในการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

-กฎหมายบางตัวมีการ
ประกาศใช้ใหม่ ซึ่งเรา
อาจจะนำมาประกอบใน
การดำเนินการไม่เป็น
ปัจจุบัน 
-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขอความ
ร่วมมือเพ่ือให้งานเกิดผล
สำเร็จ 
 

 

-การตีความ บทบาทและ
อำนาจหน้าที่ไม่ชัดเจน 
-นโยบายของผู้บริหาร 
ประกอบกับการ
ดำเนินการตามเข้าใจ
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

-ทำแผนงานหรือปฏิทินใน
การดำเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน ในส่วนของ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

     2. งานด้านการ
พัฒนาการเกษตร 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านการเกษตร
เป็นไปตามนโยบายและ
ทันต่อเหตุการณ์ ระเบียบ 
กฎหมายที่ทางรัฐบาลได้
กำหนดหรือสั่งการได้อย่าง
ทันท่วงที 
      3. งานด้านการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การ
ดำเนินงานด้านการบริการ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

-ไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในงาน
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนที่ขอรับ
บริการหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และ
หลักเกณฑ์ในการ
ขอรับบริการหน่วยกู้ 

-มีการดำเนินงานด้าน
การเกษตร โดยทำตาม
นโยบายของ 
 
 
 
 
 
 
 
-มีการควบคุมการใช้รถกู้
ชีพในการให้บริการรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 

-ขอความร่วมมือทาง
อำเภอมาให้ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีการออกประชาคมให้
ความรู้กับประชาชนใน
กรณีการขอรับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

-ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การติดตามงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการสื่อสาร
เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

-จัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนให้เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของกู้ชีพ
กู้ภัยและการขอรับบริการ
งานกู้ชีพกู้ภัย 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

และรวดเร็ว 

4.งานด้านงานกิจการ
สภา 
        วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การดำเนิน
กิจการสภาเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 

ชีพกู้ภัย 

-สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่
กล้าที่จะเสนอปัญหา
และความต้องการ
ของชุมชนและไม่
หมั่นศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีการ
ปรับปรุงใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

 

 

 
-มีการจัดอบรมทบทวน
บทบาท อำนาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

 
-ให้ความรู้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
เพ่ิมเติมในคราวประชุม
ประจำเดือน/สมัยสามัญ/
การประชุมปรึกษาหารือ 

 
 

-สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบางท่าน
ก็มีความรู้มากแต่บางท่าน
ก็ไม่มีการพัฒนา 

 
 

-จัดอบรมโดยเน้นไปที่
กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่
พัฒนา 

 
 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

     5. งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ 
         วัตถุประสงค์ 
         1.เพ่ือให้การ
บริหารงานพัสดุสอดคล้อง
กับแผนการใช้จ่ายเงิน 
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
        2.เพ่ือให้มีการ
จัดทำ การควบคุมรายรับ-
รายจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การ
ดูแลรักษาครุภัณฑ์ และ
การตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี  
       3.เพ่ือให้การบริหาร
พัสดุเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพสัดุไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

-คำสั่งแบ่งงานภายในกอง
คลังแต่งตั้งไว้ 

-ให้ผู้อำนวยการกองคลัง 
กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม 
ดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน
โดยเคร่งครัด 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านบุคลากร สรรหา
บุคลากรเพ่ือมาช่วยงาน
ด้านพัสดุ 

กองคลัง 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

      6.การบริหาร
การเงินและการคลัง 
        วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้การบันทึก
บัญชี การรายงานทาง
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนและเป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
      2.เพ่ือให้การบริหาร
การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
      3.เพ่ือให้การบันทึก
บัญชีระบบ E-LASS 
ถูกต้อง ครบถ้วน 4 ระบบ 
      4.เพ่ือให้คนจัดทำ
รายงานทางการเงินนำส่ง 

1.การบริหารการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแบบ 
2.การจัดทำรายงาน
ทางการเงินให้ทัน 
และทำเสนอผู้บริหาร
ได้ทันภายในวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป 
3.ระบบในการจัดทำ
รายงานสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ยังมีการ
ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ 

 

1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน-การเบิก
จ่ายเงินการฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการ
ตรวนเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547และแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 4)และพ.ศ. 
2561 

  1.สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและมติ ครม.
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2.ตรวจสอบการรับเงิน
และการนำฝากเงิน 
3.มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน ถูกต้องก่อน
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ 

 

1.การบริหารการเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผน 
2.ระบบในการจัดทำ
รายงานการเงินสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ถกูต้อง 100% 
ยังมีการปรับปรุงอยู่ 

 

1.ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความถูกต้อง
ก่อนการรายงานทุกครั้ง 
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
ระบบ E-LASS ว่าถูกต้อง
หรือไม่ เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
ทำการ กรณีมีการตรวจรับ
งานแล้วและตรวจสอบ
การบันทึกบัญชี ปฏิบัติทัน
และถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

หน่วยงานที่กำกับดูแลได้
ทันเวลา 
     7. งานก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือบูรณะถนน งาน
ก่อสร้างและบูรณะสะพาน 
และโครงการพิเศษ งาน
ระบบข้อมูลและแผนที่
เส้นทางคมนาคม งาน
บำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะให้สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

 

-บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ ที่ต้อง
นำมาใช้กับงาน
ปัจจุบัน ทำให้การ
จัดทำข้อมูลเกิดการ
ล่าช้า 
 
 

-ใช้วิธีปรึกษาหาข้อมูลจาก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใกล้เคียง 
 

-ควรจัดส่งบุคลากรให้มี
การเข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่จัดในหัวข้อ
งานที่เก่ียวข้องกับทุกงาน 

-เกิดการล่าช้าในการจัดทำ
ข้อมูลและการรายงานใน
ด้านต่าง ๆ ตามหนังสือสั่ง
การ 

-จัดอบรมหรือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

กองช่าง 

 
 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

      8.งานออกแบบ
ควบคุมอาคาร 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือประมาณการ
ค่าใช้จ่ายโครงการ 
ดำเนินการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร บริการ
ข้อมูลและหลักเกณฑ์งาน
สำรวจและแผนที่ วางผัง
พัฒนาเมือง และจัดรูป
ที่ดินและฟ้ืนฟูเมืองตาม
หนังสือสั่งการ หรือ
ระเบียบดำเนินการให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

-ขาดแคลนบุคลากร
ตำแหน่ง วิศวกรใน
การออกแบบตามที่
ระเบียบกำหนด 
 
 

-ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรด้านวิศวกรจาก
หน่วยงานอื่น หรือจัดจ้าง
วิศวกรเอกชน 

-ในส่วนของการออกแบบ
สำรวจโครงการยังพบ
ข้อผิดพลาดให้ต้องแก้ไข
ปรับปรุง 
 

-การออกแบบล่าช้า
เนื่องจากต้องมีการรับรอง
แบบ 
-ราคากลางงานก่อสร้าง
อาจเกิดข้อผิดพลาด 

-สรรหาบุคลากรโดยเพ่ิม
หรือปรับปรุงกรอบ
อัตรากำลังให้เพียงพอใน
ด้านวิศวกรรม 

กองช่าง 

 
 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

    9.งานประสาน
สาธารณูปโภค 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือดูแลกิจการ
งานด้านสาธารณูปโภค
และกิจการ งานขนส่งและ
วิศวกรรม จราจร งาน
ระบายน้ำ และงานจัดแต่ง
สถานที่ ให้ครบและ
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
 
 

-ไฟฟ้าสาธารณะ
เสียหายบ่อยครั้ง 
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุ
การใช้งานสั้น ไม่
คงทน 
-ขาดบุคลากรด้าน
การไฟฟ้า ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าได้
ทันท่วงที 
 

-มีการจัดตั้งงบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีดี มี
มาตรฐานเพ่ือใช้งาน 
 

-มีการประสานงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และซ่อมแซมไฟฟ้าในกรณี
กระแสไฟฟ้าตก 

-ควรจัดหาบุคลากรในการ
รับผิดชอบด้านไฟฟ้า
โดยเฉพาะ 
 
 

-เพ่ิมงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้
ในการซ่อมแซมมีอายุการ
ใช้งานสั้น 
 

-การจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้า
เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
จำนวนจุดเสียหายไม่
เพียงพอต่อการจัดซื้อจัด
จ้าง 

-ในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง
ควรเน้นไปท่ีอุปกรณ์ท่ีมี
คุณภาพที่มีการใช้งานได้
นาน 
 

-ควรสรรหาบุคลากรด้าน
การไฟฟ้าโดยการปรับปรุง
กรอบหรือเพ่ิมเติมกรอบ
อัตรากำลัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

  10. งานบริหาร
การศึกษา 
         วัตถุประสงค์ 
        -เพ่ือให้งาน
การศึกษาปฏิบัติได้และ
ขับเคลื่อนไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 
 
 

-เนื่องจากระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
มากและการ
ดำเนินงานด้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน
และมีความ
หลากหลายทำให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับตัวเข้าสู่การ 
 

-มีคำสั่งแบ่งงานกอง
การศึกษาฯ 
-มีการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรให้
ความสำคัญในการติดตาม 
กำกับดูแลการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เข้มข้นขึ้น เพื่อเป็นการ
ควบคุม ดูแลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง/ตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด 

-เนื่องจากความไม่พร้อม
ในด้านบุคคลเอง ทำให้ยัง
มีความเสี่ยงในด้านการ
จัดทำเอกสารล่าช้า/ไม่
เป็นไปตามห้วงเวลาและ
มาตรฐานการดำเนินงานที่
เกี่ยวข้อง 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเปิดโลกทัศน์
การรับรู้ ว่าในสายงานของ
ตนเอง ผู้ร่วมวิชาชีพ
ก้าวหน้าไปในทิศทางใด 
เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ออ้างเรื่องความไม่
พร้อม/ไม่สามารถทำได้ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕(ต่อ) 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

 ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ยังไม่ดีเท่า
ทีควร อีกทั้งการ
จัดทำเอกสารงาน
ธุรการต่าง ๆ ไม่มี
ความคล่องตัว 
เนื่องจากมีข้อจำกัด
ด้านตัวบุคลากร ไม่
สามารถพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดีเท่าที่ควร 
 
 

   -เพ่ิมช่องทางการค้นคว้า 
หาความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
คล่องตัว ลดความเสี่ยง
ของการปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่ง
การ/ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 



 
แบบ ปค. ๕(ต่อ) 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม   อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินการควบคุม
ภายใน 

 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิดขอบ 
 
 

     11.งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
       วัตถุประสงค์ 
       -เพ่ือให้งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 

-การปฏิบัติงานยังมี
ความไม่แน่ชัดในตัว
ระเบียบทำให้
บุคลากร มีความ
กังวล เมื่อปฏิบัติงาน
ไปแล้วจะเป็นการ
ตีความระเบียบผิด
หรือไม่/หรือจะโดน
เรียกเงินคืนหรือโทษ
ทางวินัย ทำให้การ
ดำเนินงานตาม
โครงการทำได้ไม่
เต็มที่ 
 

-มีการตรวจสอบติดตาม
เบื้องต้น จากผู้บังคับ 
บัญชาชั้นสูงขึ้นไป 

-การดำเนินงานโครงการ
แต่ละโครงการต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ไม่ตีความ
กฎหมายเข้าข้างตัวเอง 
-ผู้บริหารควรให้
ความสำคัญกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 

-การดำเนินงานโครงการ
ในบางโครงการยังมีท่ี
จัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน 
หรือตีความกฎหมายได้ไม่
ครอบคลุมการดำเนินงาน 
ทำให้การปฏิบัติงานอาจ
ผิดพลาดได้ 

-สร้างการรับรู้ ระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาหาความรู้ ทั้งเข้า
ร่วมการอบรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานตาม
อำนาจหน้าที่ เพ่ือจะได้มี
ความรู้เมื่อปฏิบัติงานให้มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



 
แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 

การประเมิน
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

ผู้รับผิด
ขอบ 

 
 

    12.   การตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

วัตถุประสงค์การควบคุม 
   ๑.เพ่ือให้ผู้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบได้ครบทุก
กิจกรรมและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ 
 

 
การตรวจสอบ
ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามแผนที่
กำหนด 

๑.ให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดและ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจให้ลดน้อยลง 

๒.หน่วยรับตรวจจัดบริการรับปรึกษา
ปัญหาในด้านระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
๓.จัดทำ/จัดหาคู่มือเพ่ือสรุปเป็น
แนวทางและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาและลด
ขั้นตอนในการตรวจสอบในแต่ละ
เรื่อง 

 

การควบคุมที่มี
อยู่มีความ
เพียงพอและ
เหมาะสม
สามารถลด
ความเสี่ยง
ตามท่ีระบุไว้ได้ 
 

 

จุดอ่อน 
๑.การตรวจสอบไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนด
เนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนทั้ง
ทางเทคนิคและวิธีการจึงทำให้ใช้
ระยะเวลามาก 
๒.หน่วยรับตรวจขาดการควบคุม
ภายในที่ดีเรื่องการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ
สั่งการทำให้เพ่ิมความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานส่งผลให้ผู้ตรวจสอบต้อง
บริหารความเสี่ยงเหล่านั้นเพิ่มข้ึน 

 

๑.ตรวจสอบโดยเทียบกับแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ที่ได้รับอนุมัติ ให้ครบทุก
กิจกรรม 
๒.จัดทำสมุดบริการขอรับ
คำปรึกษาจากหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
๓.ส่งผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 
๔.มีการจัดทำ/จัดหาคู่มือเพ่ือใช้
เป็นแนวทางและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ 

 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

         ชื่อผู้รายงาน       
                                                                                           (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 

                                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 



                                                                                                                                                                 วันที่  29  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 



       แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(1) หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความ ซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
 
 
 

(2) ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงดำเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 

(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 

 

(4) หน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(5) หน่วยงานของรัฐ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงาน
โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดทำเป็น
ประกาศ แนวทาง และแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบและ ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด รวมถึงมอบนโยบายดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

(2) ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร มีความมุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) มีการจัดโครงสร้าง  สายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม  ประกอบด้วย  ๔  สำนัก/กอง  ได้แก่ 
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน 

(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้   พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

 

(5.1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม
และชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

(5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 

(5.3) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 



       

-๒- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 

(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 

(7) ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

(8) พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

(9) ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 

(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 2. การประเมินความเสี่ยง 

(1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรม/โครงการ ที่นำมา
ควบคุม ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานและมีความ
ชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ เพ่ือสามารถประเมิน
ความเสี่ยงในแต่ละข้อได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนในแต่ละหน่วยงาน 

(2) มีการจัดทำบัญชีความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/
กิจกรรม/งาน/โครงการ ของหน่วยงาน เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงและหมดไป  หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

(3) มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์ภารกิจ/แผนการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน การบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน O R C 
วิเคราะห์ความถี่โอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพ่ือสามารถควบคุม
และปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิดความ
เสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุม เพ่ือนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกิดข้ึน
ในหน่วยงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

(1) บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

(2) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

       



-๓- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 

 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) จัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ 
เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(14) มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

(15) มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 

 

 

 

 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

(16) ระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 

(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
กำกับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จดัทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วน
ร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 (4) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 

(2) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต.ตูม 
www.abttoom.com   เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

(3) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วน
ร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยตรง 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

(1) มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุม การบรรลุวัตถุประสงค์
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ จุดอ่อนจากอะไร เพ่ือ
รายงานผู้บริหารสั่งการ เพ่ือกำหนดนโยบายบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สั่งการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม ให้ลดลงและหมดไป 

(2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 

http://www.abttoom.com/


       

           -๔- 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงสร้างการควบคุม
ภายใน  ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบประกอบด้วย 17 หลักการของการควบคุมภายใน  อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ภารกิจที่
กำหนดไว้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องดำเนินการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้กำหนด
วิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ในกิจกรรมการควบคุมในแต่ภารกิจหรือกิจกรรม
นั้น เรียบร้อยแล้ว  

 

  ลายมือชื่อ........................................................... 
                                                                    (นายภาณุพันธ์  วุฒิพรชานนท์) 
                                                        ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
                                                          วันที่  29 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

 



 

   แบบ ปค. ๔ 
หน่วยงานย่อย: กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
(2) ผู้กำกับดูแลถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ
ดูแล 
 
 
(4) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 (5) การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีนโยบายให้บุคลากร
ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งจัดทำเป็นประกาศ แนวทาง และแจ้งให้ทุกคนได้
รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงมอบนโยบาย
ดังกล่าวให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 
(2) ผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
(3) มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มี ภารกิจ ๔ งาน คือ ๑.งานการเงิน   
๒.งานบัญชี  ๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ๔.งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ  โดยมีผู้อำนวยการกองคลังเป็น
ผู้บังคับบัญชา 
 
(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
 
(5.1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
(5.3) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 

       
 
 



 

                                                                    -๒- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

(7) การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 
(8) การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
(9) การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 
 
(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

  
2. การประเมินความเสี่ยง 
(1) มกีารกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่ดำเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
 
(2) บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
(3) ผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของ 
กองคลัง มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบ
ของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  เพ่ือสามารถควบคุมและปรับปรุงได้ตรง
ประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส  
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
(๕) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิด
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุม เพ่ือนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่
ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
(1) บุคลากรของกองคลัง มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
(2) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

       



 

       -๓- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 
(14) การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 
(15) การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 
(17) การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

(3) จัดทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้
ครบทุกราย   
(๔) จัดทำแผนที่ภาษีฯ ให้แล้วเสร็จและนำข้อมูลแผนที่ภาษี
มาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
(๕) จัดทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้มาติดต่อขอรับเงินค้ำที่
ครบกำหนดคืนเงินค้ำประกันสัญญา 
(๖) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม. แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 
(2) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต.ตูม 
www.abttoom.com  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
(3) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
(4) มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบโดยตรง 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
(1) มีการติดตามประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา 
 
(2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
(๓) มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้และรายงาน
การเงินเสนอผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

 

http://www.abttoom.com/


 

      -๔-  
          
ผลการประเมินโดยรวม 

    กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 17 หลักการของการควบคุมภายใน  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพียง
พอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ภารกิจที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็
ตาม กองคลัง มีความเสี่ยง 2 กิจกรรม  แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องวางแผนการควบคุมต่อไป  ๒  กิจกรรม คือ 

๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
2.  การบริหารการเงินและการคลัง 
   

ชื่อผู้รายงาน       
     (นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
                   ผู้อำนวยการกองคลัง 
                  วันที่ 29  พฤศจิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



   แบบ ปค. ๔ 
หน่วยงานย่อย: กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
(2) ผู้กำกับดูแลถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ
ดูแล 
 
 
(4) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 (5) การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) บุคลากรของกองช่างยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
(2) ผู้อำนวยการกองช่างมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
(3) มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีภารกิจ ๔ งาน คือ (๑) งาน
ก่อสร้าง  (๒) งานออกแบบและควบคุมอาคาร (๓) งานประสาน
สาธารณูปโภค  ( ๔) งานผังเมือง  โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง 
เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
 
(5.1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
(5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
 
(5.3) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 

       
 
 
 
 
 



                                                                    -๒- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

(7) การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 

(8) การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

(9) การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
(1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่ดำเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
 

(2) บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 

(3) ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของกอง
ช่างมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนด
เกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบ
ของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง  เพ่ือสามารถควบคุมและปรับปรุงได้ตรง
ประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการ
ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส  
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

(๕) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิด
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุม เพ่ือนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่
ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
(1) บุคลากรของกองช่างมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม
การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

(2) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

(3) จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม. แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

       
 



-๓- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 

(14) การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 

(15) การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 

 
 
 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 

(17) การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 

(2) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต.ตูม 
www.abttoom.com เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
 

(3) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 

(4) มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบโดยตรง 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
(1) มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุม การบรรลุวัตถุประสงค์
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ จุดอ่อนจากอะไร เพ่ือ
รายงานผู้บริหารสั่งการ เพ่ือกำหนดนโยบายบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สั่งการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม ให้ลดลงและหมดไป 
 

(2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

     
ผลการประเมิน 
                   กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีโครงสร้างการควบคุม
ภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  17  หลักการของการควบคุมภายใน   เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  
อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงกิจกรรม 3 ภารกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ กิจกรรมงานก่อสร้าง งานออกแบบ
ควบคุมอาคาร  งานประสานสาธารณูปโภค  ซึ่งต้องดำเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานให้เพียงพอกับปริมาณงาน    
และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการเขียนแบบโดยให้เป็นไป
ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

      ชื่อผู้รายงาน 
                                                                        (นายบุญชอบ  จรจังหรีด) 
                                                                           ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                                      วันที่  29  พฤศจิกายน   ๒๕62

http://www.abttoom.com/


 



 
   แบบ ปค. ๔ 

หน่วยงานย่อย: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
(2) ผู้กำกับดูแลถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
(3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับ
ดูแล 
 
 
(4) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 (5) การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
(1) บุคลากรของกองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 
(2) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
(3) มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีภารกิจ 2 งาน คือ  (๑) งาน
บริหารการศึกษา  (๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีผู้อำนวยการกองศึกษาฯเป็นผู้บังคับบัญชา 
 
 
(4) มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
 
(5.1) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 
 
(5.2) มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
 
(5.3) มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 

       
 
 
 
 



 
                                                                    -๒- 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
(6) ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

(7) การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายในอย่างครอบคลุม และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 

(8) การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

(9) การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
(10) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
(11) ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

(12) จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย 
ประกอบด้วย ผลสำเร็จที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติงานประจำปี เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
(1) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในกิจกรรมที่ดำเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
 

(2) บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 

(3) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ
ของกอง กองการศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดลำดับ
ความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ีที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  เพ่ือสามารถควบคุมและ
ปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกัน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาส  
ที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

(๕) มีการประเมินสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอาจเกิด
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุม เพ่ือนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่
ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
(1) บุคลากรของกองการศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

(2) มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

(3) จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 

(4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลง
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม. แผ่นพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

       



-๓- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(13) การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 

(14) การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 

(15) การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 

 
 
 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
(16) การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 

(17) การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการ
ควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแลเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 

(2) รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ของอบต.ตูม 
www.abttoom.com เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
 

(3) จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 

(4) มีการจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบโดยตรง 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
(1) มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงานของ
กิจกรรม/โครงการ ที่นำมาควบคุม การบรรลุวัตถุประสงค์
และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีสาเหตุ จุดอ่อนจากอะไร เพ่ือ
รายงานผู้บริหารสั่งการ เพ่ือกำหนดนโยบายบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สั่งการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างทันเวลาและ
เหมาะสม ให้ลดลงและหมดไป 
 

(2) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

     
ผลการประเมิน 
                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  17  หลักการของการควบคุมภายใน   เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
2561 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงพบว่า มี 2 ภารกิจ คือ 
กิจกรรมงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะต้องมีการควบคุมและปรับปรุง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

      ชื่อผู้รายงาน 
                                                                        (นางสุภาวดี  สิงหวิสัย) 
                                                            ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
                                                                       วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕62



 



แบบ ปค. ๖ 

 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ผู้ตรวจสอบภายในของ  องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2  ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

 จากผลการสอบทานดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อย่างไรก็ดี  มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 งานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
1.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
1.4 งานบริหารการศึกษา 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1  งานด้านการพัฒนาด้านการเกษตร  จัดเจ้าหน้าที่ท่ีรับที่รับผิดชอบเข้ารับการ 

ฝึกอบรม 
2.2  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากร สรรหา 

บุคลากรสรรหาบลุคลกรเพื่อมาช่วยงานด้านพัสดุ 
2.3 งานประสานสาธารณูปโภค  ในการซ่อมแซมแต่ละครั้งควรเน้นไปที่อุปกรณ์ท่ีมี 

คุณภาพที่มีการใช้งานได้นานและควรสรรหาบุคลากรด้านการไฟฟ้าโดยการปรับปรุงกรอบหรือเพ่ิมเติมกรอบ
อัตรากำลัง 



2.4 งานบริหารการศึกษา  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ การรับรู้ ว่า 
ในสายงานของตนเอง ผู้ร่วมวิชาชีพก้าวหน้าไปในทิศทางใด เพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ออ้างเรื่องความไม่พร้อมหรือไม่สามารถทำได้ 

 

ลายมือชื่อ 

                                                                              (นางฐิติพรรณ   แย้มโพธิ์กลาง) 
                                                          ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่                       
                                                                               นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
                                                                       วันที่  29 เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖2 



แบบ ปค.5 

สำนักงานปลัด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     1.งานกฎหมายและนิติกรรม 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การดูแลรักษาป่าชุมชน
ตำบลตูม เป็นไปตามระเบียบและอำนาจ
หน้าที่เพื่อให้การดูแลรักษาสาธารณ 
ประโยชน์เป็นไปตามกฎหมายและ
อำนาจหน้าที่เพ่ือให้ การขอใช้พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์เป็นไปตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
 

 

 

     2. งานด้านการพัฒนาการเกษตร 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การดำเนินงานด้าน
การเกษตรเป็นไปตามนโยบายและทัน
ต่อเหตุการณ์ ระเบียบ กฎหมาย 

-การบังคับใช้
กฎหมายที่เข้มงวด 
ทำให้ประชาชน
ปรับตัวไม่ทัน 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในงาน
โดยตรง 

-ใช้คู่มือ กฎระเบียบ
และมาตรฐาน ในการ
ดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

-มีการดำเนินงานด้าน
การเกษตร โดยทำ
ตามนโยบายของ 

-กฎหมายบางตัวมี
การประกาศใช้ใหม่ 
ซึ่งเราอาจจะนำมา
ประกอบในการ
ดำเนินการไม่เป็น
ปัจจุบัน 

-ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการขอ
ความร่วมมือเพ่ือให้
งานเกิดผลสำเร็จ 

 

-ขอความร่วมมือทาง
อำเภอมาให้ความรู้ 

-การตีความ บทบาท
และอำนาจหน้าที่ไม่
ชัดเจน 

-นโยบายของผู้บริหาร 
ประกอบกับการ
ดำเนินการตามเข้าใจ
ร่วมกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 

 

 

-ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการติดตาม
งาน 

-ทำแผนงานหรือ
ปฏิทินในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้
เกิดความชัดเจน ใน
ส่วนของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

-จัดเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

สำนักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ที่ทางรัฐบาลได้กำหนดหรือสั่งการได้
อย่างทันท่วงที 

      3. งานด้านการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 
       วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการ
บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและรวดเร็ว 

 

 

     4.งานดา้นงานกิจการสภา 
        วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้การดำเนินกิจการสภา
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 

 

 

-ประชาชนที่ขอรับ
บริการหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยยังไม่เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และ
หลักเกณฑ์ในการ
ขอรับบริการหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย 

 

-สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม่
กล้าที่จะเสนอปัญหา
และความต้องการ 

ผู้บริหาร 

 

-มีการควบคุมการใช้
รถกู้ชีพในการ
ให้บริการรับผู้ป่วย
ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

-มีการจัดอบรม
ทบทวนบทบาท 
อำนาจหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายที่ 

 

 

-มีการออกประชาคม
ให้ความรู้กับ
ประชาชนในกรณีการ
ขอรับบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

-ให้ความรู้แก่สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ่ิมเติมใน
คราวประชุมประจำ 

 

 

-ประชาชนไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
สื่อสารเกี่ยวกับการ
ให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

-สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาง
ท่านก็มีความรู้มากแต่
บางท่านก็ไม่มีการ 

 

 
 

-ให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนให้เข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ
กู้ชีพกู้ภัยและการ
ขอรับบริการงานกู้ชีพ
กู้ภัย 
 
 

 
 
 
 

 
-จัดอบรมโดยเน้นไป
ที่กลุ่มเป้าหมายที่ยัง
ไม่พัฒนา 

 

 

สำนักงานปลัด 

 

 

 

 

 

 
 

สำนักงานปลัด 
 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 (ต่อ) 

สำนักงานปลัด 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของชุมชนและไม่หมั่น
ศึกษา ระเบียบ 
กฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีการ
ปรับปรุงใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

เกี่ยวข้อง เดือน/สมัยสามัญ/
การประชุม
ปรึกษาหารือ 

พัฒนา   

 

(ลงชื่อ) 
(นายธานินทร์ บุญเย็น) 

                                                                                                                                หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 



          แบบ ปค.5 
กองช่าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน   

ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือบูรณะถนน งานก่อสร้างและ
บูรณะสะพาน และโครงการพิเศษ งาน
ระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะให้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

-บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ ที่ต้อง
นำมาใช้กับงาน
ปัจจุบัน ทำให้การ
จัดทำข้อมูลเกิดการ
ล่าช้า 

 

 

-ใช้วิธีปรึกษาหาข้อมูล
จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง 

 

-ควรจัดส่งบุคลากร
ให้มีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่จัดใน
หัวข้องานที่เกี่ยวข้อง
กับทุกงาน 

-เกิดการล่าช้าในการ
จัดทำข้อมูลและการ
รายงานในด้านต่าง ๆ 
ตามหนังสือสั่งการ 

-จัดอบรมหรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

กองช่าง 

                                   
 
 
 
 
 
 
                                                                                            



แบบ ปค.5(ต่อ) 
กองช่าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน   

ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานออกแบบควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ ดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร บริการข้อมูลและหลักเกณฑ์งาน
สำรวจและแผนที่ วางผังพัฒนาเมือง 
และจัดรูปที่ดินและฟ้ืนฟูเมืองตาม
หนังสือสั่งการ หรือระเบียบดำเนินการ
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

-ขาดแคลนบุคลากร
ตำแหน่ง วิศวกรใน
การออกแบบตามที่
ระเบียบกำหนด 

 

 

-ขอความอนุเคราะห์
บุคลากรด้านวิศวกร
จากหน่วยงานอื่น หรือ
จัดจ้างวิศวกรเอกชน 

-ในส่วนของการ
ออกแบบสำรวจ
โครงการยังพบ
ข้อผิดพลาดให้ต้อง
แก้ไขปรับปรุง 

 

-การออกแบบล่าช้า
เนื่องจากต้องมีการ
รับรองแบบ 

-ราคากลางงาน
ก่อสร้างอาจเกิด
ข้อผิดพลาด 

-สรรหาบุคลากรโดย
เพ่ิมหรือปรับปรุง
กรอบอัตรากำลังให้
เพียงพอในด้าน
วิศวกรรม 

กองช่าง 

                                   
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5(ต่อ) 
กองช่าง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน   

ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. งานประสานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 

          เพ่ือดูแลกิจการงานด้าน
สาธารณูปโภคและกิจการ งานขนส่ง
และวิศวกรรม จราจร งานระบายน้ำ 
และงานจัดแต่งสถานที่ ให้ครบและ
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

-ไฟฟ้าสาธารณะ
เสียหายบ่อยครั้ง 
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุ
การใช้งานสั้น ไม่
คงทน 

-ขาดบุคลากรด้าน
การไฟฟ้า ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าได้
ทันท่วงที 

 

-มีการจัดตั้ง
งบประมาณในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ที่ดี มี
มาตรฐานเพ่ือใช้งาน 

 

-มีการประสานงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าในกรณี
กระแสไฟฟ้าตก 

-ควรจัดหาบุคลากร
ในการรับผิดชอบ
ด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

 

 

-เพ่ิมงบประมาณใน
การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 

-อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
นำมาใช้ในการ
ซ่อมแซมมีอายุการใช้
งานสั้น 

 

-การจ้างเหมาซ่อม
ไฟฟ้าเกิดความล่าช้า
เนื่องจากจำนวนจุด
เสียหายไม่เพยงพอ
ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

-ในการซ่อมแซมแต่
ละครั้งควรเน้นไปที่
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพที่
มีการใช้งานได้นาน 

 

-ควรสรรหาบุคลากร
ด้านการไฟฟ้าโดย
การปรับปรุงกรอบ
หรือเพ่ิมเติมกรอบ
อัตรากำลัง 

กองช่าง 

                       (ลงชื่อ) 
(นายบุญชอบ   จรจังหรีด) 

                                                                                                                                ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 



แบบ ปค.5 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

       1.งานบริหารการศึกษา 
         วัตถุประสงค์ 
        -เพ่ือให้งานการศึกษาปฏิบัติได้
และขับเคลื่อนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

 

 

-เนื่องจากระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องมี
มากและการ
ดำเนินงานด้าน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน
และมีความ
หลากหลายทำให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวข้อง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับตัวเข้าสู่การ 

-มีคำสั่งแบ่งงานกอง
การศึกษาฯ 

-มีการตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-ผู้บังคับบัญชา/ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรให้
ความสำคัญในการ
ติดตาม กำกับดูแล
การดำเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
เข้มข้นขึ้น เพื่อเป็น
การควบคุม ดูแลให้
การดำเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง/ตามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด 

-เนื่องจากความไม่
พร้อมในด้านบุคคล
เอง ทำให้ยังมีความ
เสี่ยงในด้านการจัดทำ
เอกสารล่าช้า/ไม่
เป็นไปตามห้วงเวลา
และมาตรฐานการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

-จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือเปิดโลก
ทัศน์การรับรู้ ว่าใน
สายงานของตนเอง ผู้
ร่วมวิชาชีพก้าวหน้า
ไปในทิศทางใด เพื่อ
กระตุ้นการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ลด
ข้ออ้างเรื่องความไม่
พร้อม/ไม่สามารถทำ
ได้ 

กองการศึกษาฯ 

 
 



แบบ ปค.5(ต่อ) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย ยังไม่ดีเท่าที
ควร อีกท้ังการจัดทำ
เอกสารงานธุรการ
ต่าง ๆ ไม่มีความ
คล่องตัว เนื่องจากมี
ข้อจำกัดด้านตัว
บุคลากร ไม่สามารถ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
เท่าท่ีควร 

   -เพ่ิมช่องทางการ
ค้นคว้า หาความรู้ ใน
การปฏิบัติงานให้มี
ความคล่องตัว ลด
ความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงาน 

-ปฏิบัติงานตาม
หนังสือสั่งการ/
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5(ต่อ) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

        2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
       วัตถุประสงค์ 

       -เพ่ือให้งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามระเบียบอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง 

-การปฏิบัติงานยังมี
ความไม่แน่ชัดในตัว
ระเบียบทำให้
บุคลากร มีความ
กังวล เมื่อปฏิบัติงาน
ไปแล้วจะเป็นการ
ตีความระเบียบผิด
หรือไม่/หรือจะโดน
เรียกเงินคืนหรือโทษ
ทางวินัย ทำให้การ
ดำเนินงานตาม
โครงการทำได้ไม่
เต็มที่ 

-มีการตรวจสอบ
ติดตามเบื้องต้น จาก
ผู้บังคับบัญชาชั้น
สูงขึ้นไป 

-การดำเนินงาน
โครงการแต่ละ
โครงการต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ 
กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่ตีความ
กฎหมายเข้าข้าง
ตัวเอง 

-ผู้บริหารควรให้
ความสำคัญกับ
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการ 

-การดำเนินงาน
โครงการในบาง
โครงการยังมีที่จัดทำ
เอกสารไม่ครบถ้วน 
หรือตีความกฎหมาย
ได้ไม่ครอบคลุมการ
ดำเนินงาน ทำให้การ
ปฏิบัติงานอาจ
ผิดพลาดได้ 

-สร้างการรับรู้ 
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาหา
ความรู้ ทั้งเข้าร่วม
การอบรมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานตาม
อำนาจหน้าที่ เพ่ือจะ
ได้มีความรู้เมือ่
ปฏิบัติงานให้มี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.5(ต่อ) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   ปฏิบัติงาน    

 
 
 (ลงชื่อ) 

(นางสุภาวดี สิงหวิสัย) 
                                                                                                                          ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

กองคลัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      1.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         วัตถุประสงค์ 
         1.เพ่ือให้การบริหารงานพัสดุ
สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
        2.เพ่ือให้มีการจัดทำ การควบคุม
รายรับ-รายจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การดูแล
รักษาครุภัณฑ์ และการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี  
       3.เพ่ือให้การบริหารพัสดุเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ตามหนังสือสั่งการและมติ
คณะรัฐมนตรี 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

-คำสั่งแบ่งงานภายใน
กองคลังแต่งตั้งไว้ 

-ให้ผู้อำนวยการกอง
คลัง กำชับเจ้าหน้าที่
ติดตาม ดูแลงาน
ทะเบียนทรัพย์สินโดย
เคร่งครัด 

-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

-ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบด้าน
บุคลากร สรรหา
บุคลากรเพ่ือมา
ช่วยงานด้านพัสดุ 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5(ต่อ) 

กองคลัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการ หรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

      2.การบริหารการเงินและการ
คลัง 
        วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การ
รายงานทางการเงิน การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตามแผนและเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      2.เพ่ือให้การบริหารการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมาย 
      3.เพ่ือให้การบันทึกบัญชีระบบ 
E-LASS ถูกต้อง ครบถ้วน 4 ระบบ 
      4.เพ่ือให้คนจัดทำรายงาน
ทางการเงินนำส่งหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลได้ทันเวลา 

 
 
 

 

1.การบริหารการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแบบ 
2.การจัดทำรายงาน
ทางการเงินให้ทัน 
และทำเสนอ
ผู้บริหารได้ทัน
ภายในวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป 
3.ระบบในการ
จัดทำรายงานสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ยังมีการ
ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ 

 

1.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน-
การเบิกจ่ายเงินการ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการ
ตรวนเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547และแก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 4)และพ.ศ. 
2561 

  1.สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ
และมติ ครม.และกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
2.ตรวจสอบการรับเงิน
และการนำฝากเงิน 
3.มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วน ถูกต้องก่อน
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน
แต่ละรายการ 

 

1.การบริหารการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผน 
2.ระบบในการ
จัดทำรายงาน
การเงินสิ้น
ปีงบประมาณยังไม่
สมบูรณ์ถูกต้อง 
100% ยังมีการ
ปรับปรุงอยู่ 

 

1.ให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนการรายงาน
ทุกครั้ง 
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ตรวจสอบการบันทึก
บัญชีระบบ E-LASS ว่า
ถูกต้องหรือไม่ เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 วันทำการ 
กรณีมีการตรวจรับงาน
แล้วและตรวจสอบการ
บันทึกบัญชี ปฏิบัติทัน
และถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค.5(ต่อ) 

กองคลัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน  กันยายน  พ.ศ.2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

 

ความเสี่ยง 

 

 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  2.มีคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีผู้อำนวยการกอง
คลังติดตาม 

    

 
 
 
 
 (ลงชื่อ) 

(นางศิริพร  เฉื่อยกลาง) 
                                                                                                                              ผู้อำนวยการกองคลัง 
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