
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

กองช่าง 
กิจกรรม งาน
ออกแบบและ
ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้งานก่อสร้าง
ในโครงการต่างๆ 
ของ อบต.ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ถูกต้อง 
และมีความม่ันคง 
แข็งแรง สอดคล้อง
กับงาน
สถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม 

ความเสี่ยง 
-ไม่มีบุคลากรใน
ต าแหน่งวิศวกรใน
การรับรองแบบ
ตามท่ีระเบียบฯ
ก าหนด 
สาเหตุ 
-ตามระเบียบ
ก าหนดให้มีผู้รับ
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพเป็นผู้รับรอง
การออกแบบ
ควบคุมงาน 
 

-ปฎิบัติตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
๐๔๒๑.๓/๐๔๗๑ ลว.
๒๗ธ.ค.๕๖ เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจ
ตามมติ ครม.เกี่ยวกับ
การจ้างเอกชน
ออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้าง อ้างถึง
ตามมติ ครม.ให้จ้าง
เอกชนหรือหน่วย
ราชการที่เก่ียวข้องเป็น
ผู้ออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างและ

-ขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและ
ส่วนราชการที่มี
หน่วยงานออกแบบ
ก่อสร้างและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 

-การขออนุเคราะห์
วิศวกรรับรองจาก
หน่วยงานเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากทุก
หน่วยงานมีภารกิจ
ของตน 
 
 
 
 
 
 
 

-การตั้งงบประมาณ
จ้างเอกชนในการ
ออกแบบและ
รับรองการก่อสร้าง
อาคาร 
-ควรสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่งวิศวกร 
-ส่งบุคลากรเข้า
อบรมในหลักสูตรที่
กรม ก าหนด เพ่ือ
เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

-ผอ.กองช่าง 
-นายช่าง
โยธา 



 
 
 

 
 
 

หลักเกณฑ์การ
ออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างอาคารของ
ส่วนราชการ 

 
 

 

ปค.๕ 

 

 

 

 

                                                                         ลายมือชื่อ 
                                                                                                                 ( นายอนุกูล   สิมลี  ) 
                                                                                                           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                                                        วันที่ ๓๐ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

ส านักปลัด 

กิจกรรม งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

-การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถ้ามีการเพิ่มเตมิ
หรือเปลีย่นแปลง
โครงการ 

 

ความเสี่ยง 
-ในการจัดท าแผน
ท้องถิ่นห้าปี ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ กรณมีีการ
เพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ต้องมีการประชุม
คณะกรรมการ

 
-การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.ได้
ด าเนินการตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท.(ฉบับท่ี
๒)พ.ศ.๒๕๕๙และ

 
-ในปี ๖๒ได้มี
ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาของ อปท.
(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๖๑ 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

 
-การประกาศใช้
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาของ อปท.
(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๖๑ 
ยังต้องมีการประชุม

 
-ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ต้อง
ปฎิบัติตามขั้นตอน
และระยะเวลาก าหนด 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องต้องมีการ

 
-งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน /หน.
ส านัก ปลัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนการจัดท า
แผน และประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น 
สาเหตุ 
-ในแต่ละ
ปีงบประมาณ มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
เพิ่มเตมิโครงการต่างๆ
ตามความต้องการของ
ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ัง 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ 

ขั้นตอนการปฎิบตัิคือ
ไม่ต้องจัดประชุม
ประชาคมเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
ท าให้ลดขั้นตอนใน
การจัดท าแผนฯให้มี
ความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนและประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่นทุก
ครั้ง ในกรณีเพิ่มเติม
โครงการต่าง ๆ 

จัดเตรียมความพร้อม
และประสานงานกับ
ทุกฝุายในการจดัท า
แผนฯโดยด าเนินการ
ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
เพื่อให้การจัดท าแผน
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์
และไม่ล่าช้า 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการต่าง ๆ
และประชาคมตาม
ระเบียบฯ ก าหนดมา

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การจดัเก็บ
ขยะและรักษาความ
สะอาด 

-เพื่อปรับปรุงการท างาน
ปูองกันขยะตกค้าง อัน
จะสร้างความสกปรก
ส่งผลต่อสุขภาพ อนามัย
ของประชาชน 

จากหลายภาคส่วน 
อาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าไดเ้มื่อต้องมีการ
ประชุมหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ 
 
ความเสี่ยง 
-ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 
-การทิ้งขยะไมไ่ด้มีการ
คัดแยกก่อนน ามาทิ้ง 
-บางครั้งการจัดเก็บ
ขยะล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-การประชาสัมพันธ์
แผนการจดัเก็บขยะให้
ประชาชนรับทราบ 
-ส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะ 
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
-การตรวจสภาพของ
รถให้มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
-สภาพรถจดัเก็บขยะ
สภาพการใช้งานมา
นานหลายปเีกิดการ
ช ารุดบ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมาย ก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด มีการ
รายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรับทราบ
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
-ให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับพิษ
ภัยของขยะ  และ
วิธีการก าจัดขยะที่ถูก
วิธี 

 
 
 
 
 
 
 
-หน.ส านัก
ปลัด 
-นิติกร 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 



วัตถุประสงค ์
(๑) 

 
(๒) 

 
(๓) 

 
(๔) 

 
(๕) 

 
(๖) 

 
(๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -สร้างแกนน าเครือข่าย
ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้
เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

    

 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ 
                                                                                                                           ( นายปิยะพงษ์    แยงค า  ) 
                                                                                                                           ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                                                                     วันที่  ๓๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 



ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

กองการศึกษา ฯ 

กิ จก รรม  ง านศึ กษา
ปฐมวัย 

-กิ จกร รม  การแก้ ไ ข
ปั ญ ห า จ า น ว น เ ด็ ก
นักเรียนท่ีลดลงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

วัตถุประสงค ์

-เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ก ค ร อ ง มี
ความเ ช่ือมั่นในระบบ
การเรียนการสอนและ
น าบุ ต รหล าน เข้ าม า
เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพิ่มมาก
ขึ้นและต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง 
-จ านวนเด็กนักเรยีน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีจ านวนลดน้อยลง
จากปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
สาเหตุ 
-โรงเรียนเอกชนอยู่
ใกล้ต าบลบัวใหญ ่
-ผู้ปกครองนิยมน า
บุตรหลานเข้าไปเรยีน
โรงเรียนเอกชนหรือใน
เมืองขอนแก่น 
 

 
-ลงพื้นที่เพ่ือพบปะ
ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนเป็นรายครัวเรือน 
ทั้งที่เป็นเด็กนักเรียนเดิม
และส ารวจเด็กที่ถึงเกณฑ์
เข้าเรียน ช้ีแจงนโยบาย
การเรยีนการสอนวิธีการ
สมัครเรียนใหผู้้ปกครอง
ทราบ 

 
-เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์และ
ช้ีแจงในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และเด็กนักเรยีน ถือ
เป็นโครงการที่ดีเป็น
การปฎิบัติงานเชิงรุก
เพื่อชักชวนให้
ผู้ปกครองน าเด็กมา
เข้าเรียนที่ศูนย์ ช้ีแจง
หลักสตูรการเรยีนการ
สอน อีกท้ังยังสร้าง
ความมั่นใจให้
ผู้ปกครองที่มีบุตร
หลานท่ีเรยีนกับศูนย์ฯ
อยู่แล้วไมย่้ายไปเรยีน
ที่อ่ืนและน าบุตรหลาน
ที่ถึงเกณฑ์มาเข้าเรียน
เพิ่มเตมิ 

 
-อัตราการเกดิของเด็ก
ในพื้นที่ลดลงอีกทั้งยัง
ปัจจุบันรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนเปลี่ยนไป 
ท าให้มีบุตรน้อยลง 
 

 
-มีการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาแนว
ทางการปฎิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-หน.ศูนย์ ศพด. ครู 
ศพด. ควรมีการ
ประชุมวางแผน
ร่วมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็กให้มีหลักสตูร
ทัดเทียมกับที่อ่ืน 
-เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ควรจัดสภาพ
ห้องเรียนและจัด
บรรยากาศให้น่าอยู่ 
สวยงาม ร่มรื่น และมี
ความปลอดภัย 

 
-ผอ.กอง
การศึกษา ฯ 
-ครู ผดด. 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ 
                                                                                                                        ( นางณสิกาญจน์  ทาสีดานิธิโรจน์ ) 
                                                                                                         ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                                                                                                     วันที่ ๓๐  เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      อบต.บัวใหญ่ ได้พิจารณาแตล่ะปัจจยัที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุม พิจารณาว่าองค์กรมสีภาพแวดล้อม
การควบคุมที่ดี  มีการยอมรับและปฎิบัติตามนโยบายและ
แนวทางปฎิบัติงานดังน้ี 

      ๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซ่ือตรงและจริยธรรม 

      -มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัตหิน้าท่ีภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจาก
การตรวจสอบภายในและภายนอก 

     -มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 

     -มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวียนให้พนักงานทราบ 

     -พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษ ตามข้อก าหนดจริยธรรมและแนว
ทางการปฎิบัต ิ

     -ฝุายบริหารส่งเสรมิและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความส าคญัของความซื่อสตัย์และจริยธรรม 

 

     ๑.๒ ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

     -มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแตล่ะ
ต าแหน่งและปจัจุบัน 

     -มีการระบแุละแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ 
และความสามารถท่ีต้องการส าหรบัการปฎิบตัิงาน 

     -มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานท้ังหมด
อย่างเหมาะสม 

      
      ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซ่ือตรงและจริยธรรม 

     -ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดี
และสนบัสนุนการปฎิบตัิหน้าที่ภายใน อบต.บัวใหญ่ เพื่อให้
องค์กรขับเคลื่อนการท างานไปในทิศทางที่อยู่ในระบบตาม
หลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฎิบตัิตาม และรวมถึงการติดตามผลการ
ตรวจสอบและการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจ ปฎิบัตติาม
หลักการปฎิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐข้อ 
๒๑ และผูบ้ริหาร 

     -ความซื่อสัตย์และจริยธรรม อบต.บัวใหญ่ มีข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลกัษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทราบ  ผู้บังคับบัญชาปฎบิัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
 

๑.๒ ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหนา้ท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนา
หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

    -ได้ปฎิบตัิตามการก าหนดหลักเกณฑ์ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรโดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

(๒๕๖๑-๒๕๖๓) เป็นแนวทางในการก าหนดกรองอัตราก าลังใน
การสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานท่ีจะปฎิบัติและมีการ
คัดเลือกบุคลากรใหเ้ข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

 
 

๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย



สายการบังคับบัญชา อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

     -มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

การบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

      

แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

      -มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทราบ 

     -มีการมอบอ านาจและหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้บุคคลที่
เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้งพนักงานทราบ 

 
 
 
 
 
 
 

     ๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

     -มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคคล
ที่เหมาะสม มีความซื่อสตัย์และมจีริยธรรม 

     -การเลื่อนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฎิบตัิงาน 

 

      ๑.๕ หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

      -มีผู้ตรวจสอบภายใน และมกีารรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 

     -มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กรและออกค าสั่ง 

เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าท่ี โดยระบุหน้าที่ของแต่ละ
บุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างส่วน
ราชการที่ก าหนดตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

     -อบต.บัวใหญ่ มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบโดย
ผู้บริหารได้มอบอ านาจใหต้ามความเหมาะสมกับหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ในแตล่ะต าแหน่ง เพื่อให้บรรลเุปูาหมายของการ
ด าเนินงาน 

 

๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

     -อบต.บัวใหญ่ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้ง 
เพื่อให้ตรงกับงานท่ีปฎิบัต ิ

 
 

๑.๕ หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

     -มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งหน่วยงานสอบ
ภายใน ข้ึนตรงต่อนายก/ปลดั อบต. โดยการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในและมผีลการตรวจสอบ เพื่อเสนอผู้บริหาร
น าไปพิจารณาการวางแนวทางการบริหารงานตามนโยบายให้
บรรลุวตัถุประสงค์การท างาน 

 



๒. การประเมินความเสี่ยง 

       อบต.บัวใหญ่  มีการประเมนิความเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการด าเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีท่ีมีระบบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

     ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

      -มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรม  และวัตถุประสงค์นีส้อดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

     -มีแผนเผยแพร่และชี้แจงให้บคุลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 

- มีการก าหนดเปาูหมายในการท างานอย่างชัดเจน โดยยดึตาม
แนวนโยบายของผู้บรหิาร โดยใหบุ้คลากรทุกคนประเมินความ
เสี่ยงจากหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการท างาน เพื่อไม่ให้ถูกทักท้วงจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก 

 
 

แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 

     -มีการระบแุละการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ 
การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลีย่นแปลงทางการเมือง 

 

      ๒.๓ การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 

      -มีการพิจารณาความคุม้ค่าของต้นทุนท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 

     -มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพื่อปูองกันหรือลดความเสีย่ง 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

      อบต.บัวใหญ่ มีการประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยพิจารณาจากิจกรรมที่เหมาะสมเพยีงพอ
และมีประสิทธิผล 

      ๓.๑ มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมได้ก าหนด
ขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงบุคลากรทุก
คนทราบ และเข้าใจวัตถุประสงคข์องกิจกรรมการควบคุม 

     ๓.๒ มีการจดักิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ มาตรการปูองกันดูแลอย่างรดักุม

-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงท้ังปัจจัยภายนอกและภายใน ที่
ส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดความเสีย่งจากการปฎิบัติงาน
ของแต่ละกอง เปรียบเทยีบกับผลการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในและภายนอก 

 

-อบต.บัวใหญ่ ก าหนดหลักเกณฑก์ารปฎิบัติขององค์กรโดยให้
ข้าราชการพนักงานทุกคนถือปฎิบตัิตามระเบยีบ และผู้ตรวจ
สอบภายในสอบทานการวางระบบควบคุมภายในและเสนอ
ผู้บริหารทราบ 

 
 
 
 

-อบต.บัวใหญ่ มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ตาม
วัตถุประสงค์และผลของการประเมินความเสี่ยง ซึ่งบุคลากร
ทราบถึงความส าคญัของการด าเนนิงานตามภารกิจหน้าที่ โดย
มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร ออกค าสั่งมอบหมายงาน 
ที่  ๑๑/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ ม.ค. ๖๒  พนักงานถือปฎิบัตติาม
ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฎิบัติงาน 

 



และเพียงพอ 

     ๓.๓ มีการจดักิจกรรมการควบคุมภายในก าหนดไว้ใน
นโยบาย เพื่อน านโยบายไปสู่การปฎิบัติจริง มีการตดิตามและ
ตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี

 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 

      การด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและเช่ือถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 

      ๔.๑ มีการระบุและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฎิบัติงาน เป็นการสื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการปฎิบตัิ
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 

      -มีการสื่อสารอย่างชัดเจนใหพ้นักงานทุกคนทราบ และ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคมุภายในท่ีเกิดขึ้น และแนวทาง
แก้ไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการ
ปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพื่อลดความ
เสี่ยงในการบันทึกข้อผดิพลาด รวมถึงด าเนินการด้านต่าง ๆ 
ในการปฎิบัตติามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงความ
รับผิดชอบท่ีดตี่อการควบคมุภายใน 

     -มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการ
บันทึกบัญชีได้ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็นหมวดหมู ่
     -มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข 

     ๔.๓ มีการสื่อสารกบับุคคลภายนอกกับเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อการปฎิบตัิตามการควบคมุภายในที่ก าหนด 

     - มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงาน เสนอข้อคิดเห็น หรือ
เสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 

     - มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.กิจกรรมการติดตามผล 

     ๕.๑ มีการด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฎิบัติงานเป็น
รายครั้ง เพื่อให้เกดิความมั่นใจว่าได้มีการปฎิบัตติาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

     -มีการติดตามและตรวจสอบการปฎิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างตอ่เนื่อง 

     -มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ 

 

     ๕.๒ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจดุอ่อน
ของการควบคุมภายในต่อฝุายบรหิารและเสนอผู้ก ากับดูแล 

     - มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากตาม
ประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

- อบต.บัวใหญ่ มีการจดัวางระบบการควบคุมภายใน อย่าง
เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างเพยีงพออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อม
ติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากผู้ตรวจสอบภายในและ
ภายนอก 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การปฎิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมี
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดวิธีและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 
 

แบบ ปค.๔ 
 
 
 
 
 
 

                                                      ลายมือชื่อ 
                                                                        (นายสุภชัย เอาะน้อย) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบตัิหน้าที่ 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  

-สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างในภาพรวมมี



     ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางในการควบคุมและจัด
วางระบบภายในให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร โดยเน้นย้ าในการปฎิบัติต้องตั้งใจการปฎิบัติ
ราชการ มีความซื่อสัตย์  มีจริยธรรมมีความโปร่งใสใน
การปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และก าหนด 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 
      ๑.๑ ปรัชญาของผู้บริหารและรูปแบบการท างาน
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
      -ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร การติดตามผลการท างาน การ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
     -ให้ความส าคัญต่อการรายงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณและการด าเนินตามระเบียบแบบแผนที่
ปฎิบัติ 
     -มีการมอบหมายหน้าที่การงาน การกระจายอ านาจ 
การจัดการความเสี่ยงจากการด าเนินงานการพิจารณา
จัดการปูองกันและลดความเสี่ยง 
     - องค์กรมีข้อก าหนดด้านจริยธรรม และแจ้งเวียน
ให้พนักงานทราบ เป็นที่ยอมรับตามบทลงโทษ 
     -ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่
เป็นไปได้ให้แก่พนักงานปฎิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่
เป็นไปได้ ท าให้เกิดความม่ันใจต่อการปฎิบัติที่ดีต่อ
องค์กร 
    ๑.๒ ความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากร 
      -การบรรจุและแต่งตั้งได้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดความรู้ทักษะ ความสามารถ
ตามต าแหน่งมาตรฐานต าแหน่ง 

ความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีส่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีทัศนคติที่ดีต่อ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ความส าคัญต่อการ
ปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หนังสือสั่งการ โดย
เคร่งครัด 
-กิจกรรม/งาน/โครงการ บางอย่างอาจเป็นเรื่องใหม่ท่ี
ผู้บริหารยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ทราบมาก่อน อาจเป็น
ปัญหาบ้างแต่ไม่มากมายนัก เช่นกิจกรรมเก่ียวกับการ
ควบคุมอาคาร การควบคุมการขุดดินถมดิน และการ
ตรวจสอบที่สาธารณะ 
-พนักงานทุกคนทราบและยอมรับที่จะปฎิบัติตามมีการ
ก าหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามประกาศ อบต.
บัวใหญ่ เรื่องประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
อบต.บัวใหญ่ 
ลงวันที่ ๔  มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง อบต.บัวใหญ่  มีการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง นายช่างโยธา จ านวน ๒ คน แต่ ณ ปัจจุบัน 

ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากต าแหน่ง นายช่างโยธา คงเหลือเพียง ๑ 
คน เท่านั้น  ประกอบกับระเบียบใหม่จ าเป็นต้องมีวิศวกร 

ในการรับรองแบบการก่อสร้าง ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้า 

ในการปฎิบัติงานอยู่บ้างในบางโครงการ 

 

 แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 



รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

    
    - การฝึกอบรมให้แก่พนักงานตามความต้องการ
และสมัครใจ อย่างเหมาะสม 
     - การประเมินผลการปฎิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงานตามแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐาน 

 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร 

     -กองช่างได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุม  โดยวิเคราะห์โครงสร้างของ
งานจากภารกิจงานประจ าตามค าสั่งแบ่งงาน 

      ภารกิจงานประจ า กองช่าง มีบุคลากรทั้งสิ้น ๖ 
คน แบ่งโครงสร้างและการปฎิบัติงานดังนี้ 
     ๑.นายอนุกูล  สิมลี  ผอ.กองช่าง ควบคุมดูแล
บังคับบัญชารับผิดชอบในกิจกรรมในกองช่าง 
     ๒.งานด้านธุรการ มอบหมายให้ นางสาวกิตติยากร 
บุญตา คนงานทั่วไป  รับผิดชอบ 
     ๓.งานด้านส ารวจและออกแบบ ประมาณราคา
ก่อสร้าง มอบหมายให้ นายสุขสวัสดิ์  อุ่นจันที นาย
ช่างโยธา รับผิดชอบ ด าเนินการ มีผู้ช่วยคือ  
นายรักศักดิ์ หลาบหนองแสง 
     ๔.งานซ่อมไฟฟูาสาธารณะ มอบหมายให้  
นายสุวัชชัย สิมลี ต าแหน่ง นายช่างไฟฟูา รับผิดชอบ
ด าเนินการ มีผู้ช่วยคือ นายอดิศรพงษ์  สิทธิค าทับ 
๑.๔ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     -มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคลากร และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
     -มีการก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่งอย่างเหมาะสม เน้นเรื่องการศึกษา

 



ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
      
 
 

 

แบบ ปค. ๔ 
 

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     กิจกรรม งานออกแบบและก่อสร้าง  มีความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มีบุคลากร
ในต าแหน่งวิศวกร ในการรับรองแบบตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด เนื่องจาก ณ ปัจจุบันตามระเบียบฯ ก าหนดให้
มีผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองการ
ออกแบบควบคุมงาน ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ อบต.บัวใหญ่ ที่
ได้รับผลกระทบในต าแหน่งนี้ ยังมี อบต.อื่นทั่วประเทศ 
ที่ยังเป็นความเสี่ยง ที่ต้องมีการด าเนินการในเรื่องนี้
ต่อไป 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรม งานออกแบบและก่อสร้าง  
อบต.บัวใหญ่  ได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ เช่น กรมโยธาธิการ และผังเมืองและส่วน
ราชการ ที่มีหน่วยงานออกแบบก่อสร้างและควบคุม
งานก่อสร้าง เพ่ือให้งานเป็นไปตามระเบียบฯ ที่
ก าหนด ตลอดจนมีการตั้งงบประมาณในการจ้าง
เอกชนในการออกแบบและรับรองการก่อสร้างอาคาร 
และองค์กรควรสรรหาบุคลากรในต าแหน่งวิศวกร หรือ
มีการส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าอบรมในหลักสูตรที่กรม
ก าหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและการติดตามสื่อสารมี



การปฎิบัติราชการ  ในการพัฒนาและติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการได้ แต่
เรื่องการประมาณราคาก่อสร้าง ราคาวัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ ท า
ให้การตั้งงบประมาณและการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

ความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุม เนื่องจาก
ระบบงานภายในยังเล็ก ไม่มีความซับซ้อนแต่ปัญหาที่
เกิดข้ึนเป็นระบบการติดต่อสื่อสารภายนอก จังหวัด
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งการ
ติดต่อประสานงานยากล าบากไม่สามารถติดต่อได้
สะดวก สาเหตุเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้องเป็น
บางครั้ง 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

    -การประสานงานภายในและภายนอกของกองช่าง 
เช่น 
การติดต่อประสานงานภายใน แจ้งให้เจ้าหน้าที่รายงาน
ผลการปฎิบัติงานและกรณีหากเกิดปัญหาขัดข้องไม่
สามารถปฎิบัติงานได้ ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หรือ ผอ.กองช่าง ทราบทุกครั้งเพ่ือรีบหาทางแก้ไข 
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  มีการ
เชิญชวนให้สมาชิก อบต.บัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
สอบถามและส ารวจข้อมูลพื้นที่เพ่ือให้การก่อสร้าง
ออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ นั้นถูกต้อง
และเข้าถึงความต้องการแก้ไขปัญหาตามที่ประชาชน
ร้องขอได้อย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้ การ
ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ในภารกิจหน้าที่ของกองช่าง 
๕.การติดตามประเมินผล 
   กิจกรรม งานออกแบบและก่อสร้าง 
    -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้าน
ออกแบบงานก่อสร้าง เป็นประจ าเพื่อให้รับทราบข้อมูล

 



ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
เมื่อมีการรับรองแบบเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดต่อไป     
 
 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                                                                                                (  นายอนุกูล   สิมลี  ) 
                                                                                                 ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                                                   ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    -ผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางในการควบคุมและจัด
วางระบบภายในให้เกิดความน่าเชื่อถือและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร โดยเน้นย้ าในการปฎิบัติต้องตั้งใจในการ
ปฎิบัติราชการ มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมมีความ
โปร่งใสในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 
     ๑.๑ ปรัชญาของผู้บริหารและรูปแบบการท างาน 
     -ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติ

 
 
 
 
 
 
 
-สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักปลัดฯ ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชามีส่วนท าให้



หน้าที่ภายในองค์กร การติดตามผลการท างาน การ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
     -ให้ความส าคัญต่อการรายงาน การควบคุม
งบประมาณ และการด าเนินการตามระเบียบแบบแผน
ที่ปฎิบัติ 
     -มีการมอบหมายหน้าที่การงาน การกระจาย
อ านาจการจัดท าความเสี่ยงจากการด าเนินงานการ
พิจารณาจัดการปูองกันและลดความเสี่ยง 
     ๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
      -องค์กรมีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ
เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานรับทราบ 
โดยพนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับตามบทลงโทษข้อก าหนดของ
จริยธรรม 
      -ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่
เป็นไปได้ให้แก่พนักงานปฎิบัติเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่
เป็นไปได้ มีการก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมเพื่อให้
พนักงานเกิดความม่ันใจที่ดีต่อองค์กร 
     ๑.๓ ความรู้  ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร 
     -การบรรจุและแต่งตั้งได้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถของแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีการก าหนดความรู้ ทักษะ 
ความสามารถตามต าแหน่งงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 

การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยมี
ทัศนคติที่ดีต่อการจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้
ความส าคัญต่อการปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
ค าสั่ง หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
-มีการก าหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
ภาพรวมขององค์กรเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือ
ปฎิบัติ พนักงานทุกคนทราบและยอมรับที่จะปฎิบัติ
ตามมีการก าหนดด้านคุณธรรมและจริยธรรมตาม
ประกาศ อบต. 
 
 
 
 
-มีการก าหนดแผนอัตราก าลังของบุคลากรและ
ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งตามประกาศของ
คณะกรรมการจังหวัดฯ และมาตรฐานกลาง 
-ก าหนดความรู้ความสามารถตามอัตรา ต าแหน่งที่
บรรจุแต่งตั้ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     -มีการวางแผนการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตาม
ความต้องการขององค์กรและสมัครใจของพนักงาน
อย่างเหมาะสม 

 
 
 



     -การประเมินผลการปฎิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงานตามแบบ
ประเมินที่เป็นมาตรฐาน 
     ๑.๔ โครงสร้างองค์กร 
     -ส านักปลัด อบต.บัวใหญ่ ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
โดยวิเคราะห์โครงสร้างงานจากภารกิจงานประจ าตาม
ค าสั่งแบ่งงาน 
    ภารกิจงานประจ า  ส านักปลัด ฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น  
๙ คน แบ่งโครงสร้างและการปฎิบัติงานดังนี้ 
    ๑.งานบริหารงานทั่วไป      จ านวน ๕ คน 
    ๒.งานบริหารงานบุคคล     จ านวน ๑ คน 
    ๓.งานนโยบายและแผน     จ านวน ๑ คน 
    ๔.งานงบประมาณ            จ านวน ๑ คน 
    ๕.งานกฎหมายและคด ี     จ านวน ๑ คน 
    ๖.งานตรวจสอบภายใน     จ านวน ๑ คน 
    ๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     -มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ 
    -กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นความ
เสี่ยงกรณีมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังคณะกรรมการต่าง ๆ 
และประชาคมตามระเบียบฯก าหนดมาจากหลายภาค
ส่วนอาจท าให้เกิดความล่าช้าได้เมื่อต้องมีการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ 
 
 

 
 
 
 
-จาการติดตามแผนตามแผนการควบคุม พบว่า 
ยังมีบางกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงควร
ด าเนินการดังนี้ 
     ๑.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.(ฉบับที่๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๒.การตรวจสอบสภาพของรถให้มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

      -กิจกรรมการจัดเก็บขยะรักษาความสะอาด 
เป็นความเสี่ยงปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน การทิ้งขยะไม่ได้มีการ
คัดแยกก่อนน ามาท้ิง และเกิดความล่าช้าในการจัดเก็บไม่
เป็นไปตามแผน 
     ๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     -มีการก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดในการจ้าง
บุคลากรอย่างเหมาะสม  โดยเน้นเรื่องการศึกษา
ประสบการณ์ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
      -มีการส่งเสริมการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
      -การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับผลการปฎิบัติงาน ความซื่อสัตย์ มี
จริยธรรมเป็นส าคัญ และการลงโทษเมื่อมีการไม่ปฎิบัติ
ตามนโยบายหรือข้อก าหนดทางจริยธรรม 
     ๑.๗ การตรวจสอบการปฎิบัติงาน 
      -มีคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ การก ากับดูแลให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
     สภาพแวดล้อมภายนอก  มีผลกระทบต่อการควบคุม 
ซึ่งวิเคราะห์จากระเบียบกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้รวมถึง
หนังสือสั่งการต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     -วัตถุประสงค์ของการก าหนดองค์ประกอบการควบคุม
เพ่ือให้ทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ 
การบริหารความเสี่ยง เหมาะสม เพียงพอ 
     -มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเปูาหมาย
การด าเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ และแจ้งเวียนให้
พนักงานทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การระบุความเสี่ยง 
     -การระบุความเสี่ยงเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 
     -กระบวนการตัดสินใจว่าจะด าเนินการอย่างไร
กับความเสี่ยง 



 
 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

    -ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เช่น การปรับลด
บุคลากร การปรับปรุงต าแหน่ง การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
    -ด าเนินการร่วมกันในการก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาระดับความส าคัญของความเสี่ยง มีการ
วิเคราะห์ประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิด 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
     ภารกิจงานประจ า วิเคราะห์จากความเพียงพอ
ของงานประจ า พบความเสี่ยงในบางกิจกรรม เช่น 
    ๑.กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
ความเสี่ยง 
     -ในการจัดท าแผนท้องถิ่นห้าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
กรณีมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนและ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องอีกท้ังคณะกรรมการต่าง ๆ
และประชาคมตามระเบียบฯก าหนดมาจากหลายภาค
ส่วนอาจท าให้เกิดความล่าช้าได้เมื่อต้องมีการประชุม
หรือเปลี่ยนแปลงโครงการ 

การบริหารความเสี่ยง 
    -การยอมรับความเสี่ยง 
    -การลดหรือการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
    -หลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
    -การแบ่งปันหรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๒.๑สภาพแวดล้อมภายนอก 
    -กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยและรักษาความ
สะอาด เป็นความเสี่ยงของจ านวนปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน การทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก
ก่อนน ามาท้ิง และเกิดความล่าช้าในการจัดเก็บไม่
เป็นไปตามแผน 

 
    -รณรงค์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการคัดแยก
ขยะก่อนน ามาท้ิง 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   -ได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง บุคากรทุกคนทราบ 
และเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 
    -มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฎิบัติงานที่ส าคัญหรือ
งานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย 
    -มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษ
กรณีฝุาฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ และมาตรฐานการตรวจสอบติดตามให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฎิบัติราชการเพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องขอรับหนังสือสั่ง
การ โดยการเตรียมรายละเอียดไว้ก่อน เมื่อได้รับ
หนังสือแล้วจะท าให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและน า
ระบบงบประมาณ Eplan 
   -การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัดฯ 

-มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบควบคุมภายในตาม
ค าสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 



   -การติดต่อประสานงานท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายต่าง ๆ จากภายนอก 
๕.การติดตามประเมินผล 
    -วิธีการติดตามประเมินผลใช้วิธีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    -การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีท่ีมี
องค์ประกอบการควบคุมภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 
 
 

 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   -มีการประชุมประจ าเดือนในการติดตามประเมินผล
การปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลการประเมินตาม
แบบรายงานยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึง
ต้องมีแผนปรับปรุงการควบคุมในครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                                    ( นายปิยะพงษ์   แยงค า ) 
                                                                                         หัวหน้าส านักปลัด                                                                                                                                                                         
                                                                            วันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค.๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     -บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน
และด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างองค์กรการมอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่งอย่าง
เหมาะสมกับงานท่ีปฎิบัติ  โดยก าหนดแนวทางที่พึง

 
กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุม
ภายใน ตามภารกิจงาน โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า  งานการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่ลดลง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



ปฎิบัติไว้ชัดเจนมีนโยบายและระบบการบริหารงานที่
ชัดเจนมีการแบ่งค าสั่งในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของกองการศึกษา สร้างจิตส านึกในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ในนโยบายกฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
 

 ๒.การประเมินความเสี่ยง 
     -มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน 
และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่
จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมมีการระบุความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
ก าหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อนคือ จ านวนเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนน้อยลงจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

แบบ ปค.๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
    -มีนโยบายและวิธีปฎิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อ
น าไปปฎิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝุายบริหาร
ก าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฎิบัติงาน

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพพอสมควร  พบว่าต้องมีการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการ



เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฎิบัติงานเพ่ือให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนระบบการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นน าบุตรหลาน
เข้ามาเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ิมมากข้ึนและ
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบ Internet ของ อบต.บัวใหญ่ ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฎิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการติดต่อ
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนส่งผลให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผู้น าของชุมชนและการสนับสนุน
จากประชาชนในพ้ืนที่ 
 
๕.มีการติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฎิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฎิบัติงานเพื่อติดตามการปฎิบัติตามระบบควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฎิบัติงานตามปกติของฝุายบริหาร ผู้ควบคุมมีหน้าที่
เกี่ยวข้องสอบทานความเหมาะสมของนโยบายกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 

พัฒนาแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-หน.ศูนย์ ครู ศพด. ทุกท่าน ควรมีการประชุมวางแผน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กมีหลักสูตร
ทัดเทียมกับท่ีอ่ืน 
-จัดสภาพห้องเรียนและจัดบรรยากาศให้น่าอยู่สวยงาม 
ร่มรื่น และมีความปลอดภัย เพ่ือความเชื่อมั่นของ
ผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
    สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่าง
องค์กรและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่
ชัดเจน รวมทั้งการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง 
ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดโครงการต่าง ๆ  
 
 
 
 
ผู้บริหารมีการติดตามการปฎิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในโดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฎิบัติงานประจ าปีต่อไปติดตามดูแลและสร้าง
จิตส านึกในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติ
หน้าที่ให้ชัดเจนและศึกษากฏหมายระเบียบและ
ข้อบังคับให้ชัดเจน 

 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) 
           ( นางณสิกาญจน์  ทาสีดานิธิโรจน์ ) 

  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 วันที่  ๓๐   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑ สภาพแวดล้ออมภายใน  กองคลัง ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานตามค าสั่งแบ่ง
งานของกองคลัง ในภารกิจ ๓ งาน คือ 
   ๑.งานการเงินและบัญชี 
   ๒.งานจัดเก็บรายได้ 
   ๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   ไ  มีผลกระทบต่อการควบคุม คือ ระเบียบกฎหมาย
ใหม่ ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจ 
 

๒.กิจกรรมความเสี่ยง 
 กิจกรรมการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของ
น้ ามันเชื้อเพลิง 
     - ไม่มีการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงและปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ของรถยนต์ส่วนกลาง 
 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
    ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๗ ก าหนด
ว่า “ในแต่ละปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องส ารวจ และก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของกองคลัง ใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล โดยมีการจัดท าค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจงานประจ าใน ๓ งาน คือ 
   ๑.งานการเงินและบัญชี 
   ๒.งานจัดเก็บรายได้ 
   ๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 
 
 
กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงโดยน าเอาความเสี่ยง
และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
กิจกรรมการควบคุมในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุม
ทีเ่หมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานตามปกติ ผู้บริหาร
และหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฎิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด โดยวิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.



เกี่ยวข้อง และหมวด ๕ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์
ของ อปท. ให้ก าหนดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย
ให้รถยนต์แต่ละคันไว้ และให้ถือสภาพและขนาด
รถยนต์นั้น ๆ 

๒๕๖๑ มาตรา  ๗๙ พบจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ
กิจกรรมการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 

แบบ ปค.๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
    น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปฎิบัติงาน
ราชการ ท าให้สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 

๕.การติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามการปฎิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานในกอง
โดย ผอ.กองคลัง และมีการประเมินผลจากผู้ตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มงานการเงินและบัญชีจังหวัดขอนแก่น
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                               (ลงชือ่) 
                                                                           ( นางสาวไข่มุก  พรจ าศิล ) 



                                                                         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                              ๓๐   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

กองคลัง 
กิจกรรมการก าหนด
เกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองของน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
    -เพ่ือให้การ
ควบคุมดูแลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 

 
 
 
 
 
-ไม่มีการก าหนด
เกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
ปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิง  ประจ าปี 
๒๕๖๒ ของรถยนต์
ส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
-ปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑ 
บททั่วไปข้อ ๗ ก าหนด
ว่า “ในแต่ละ

 
 
 
 
 
-การก าหนดเกณฑ์
การใช้สิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิง 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๘

 
 
 
 
 
-ไม่ทราบเกณฑ์การ
ใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อ
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ในแต่ละปีต้องมี
การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก าหนดเกณฑ์การ
ใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงและ
หลักเกณฑ์การใช้
รถเพ่ือเป็นไปใน

 
 
 
 
 
ผอ.กองคลัง 
จพง.พัสดุ 



 
 

ปีงบประมาณ อปท.
ต้องส ารวจ และ
ก าหนดเกณฑ์การใช้ 

ข้อ ๗ อาจ
ด าเนินการโดย
ทดสอบ 

 
 
 

แนวทางเดียวกัน 

 

แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(๑) 

ความเสี่ยง 
 
 
 
 

(๒) 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 
 
 

(๓) 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๔) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๕) 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(๖) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

(๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงของรถทุก
คัน” 

ความสิ้นเปลืองของ
รถราชการแต่ละคัน
ทุกต้นปีงบประมาณ 

   



 
 

 
 
 

(ลงชื่อ) 
            ( นางสาวไข่มุก  พรจ าศิล )  
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
   วันที่  ๓๐   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 



แบบ  ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

 เรียน นายอ าเภอน้ าพอง 
 

    

  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได้ประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล

บัวใหญ่  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน นั้น  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ก าหนด 

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติ การควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 

รวมทั้งด้านการปฎิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากการประเมินผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่เห็นว่าการควบคุมภายในของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล

ของนายอ าเภอน้ าพอง 

 

 

 

                                                                      ลายมือชื่อ 
                                                                                       (นายสุภชัย  เอาะน้อย) 
                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                                                                          วันที่  ๓๐    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
กิจกรรม  งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
-การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นถ้ามีการเพิ่มเตมิ
หรือเปลีย่นแปลง
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ในการจัดท าแผนท้องถิ่น
ห้าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
กรณีมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงโครงการ
ต้องมีการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน และ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น  
สาเหตุเนื่องจากในแต่ละ
ปีงบประมาณ มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเตมิโครงการต่าง ๆ 
ตามความต้องการของ

-การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ อบต.ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อปท.(ฉบับท่ี๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ 

-ในปี ๖๒ ไดม้ีประกาศใช้
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ของ อปท.(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.
๒๕๖๑ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ
ปฎิบัติคือไม่ต้องจัด
ประชุมประชาคมเมื่อมี
การเปลีย่นแปลงโครงการ
ท าให้ลดขั้นตอนในการ
จัดท าแผนฯใหม้ีความ
รวดยิ่งข้ึน 

-การประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนา
ของ อปท.(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.
๒๕๖๑ ยังต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน
และประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่นทุกครั้งในกรณี
เพิ่มเตมิโครงการต่าง ๆ 

-ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ต้องปฎิบัติตามขั้นตอน
และระยะเวลาก าหนด 
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีการจัดเตรยีมความ
พร้อมและประสานงาน
กับทุกฝุายในการจดัท า
แผนฯโดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนให้ถูกต้องเพื่อให้
การจัดท าแผนลลุ่วง 
ตามวัตถุประสงค์และไม่
ล่าช้า 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน/หน.ส านัก
ปลัด 



 
 
 
 

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งคณะกรรมการต่าง 
ๆและประชาคมตาม
ระเบียบฯ 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรม  การจัดเก็บ
ขยะและรักษาความ
สะอาด 
-เพื่อปรับปรุงการท างาน
ปูองกันขยะตกค้าง อันจะ

ก าหนดมาจากหลายภาค
ส่วนอาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าไดเ้มื่อต้องมีการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลง
โครงการ 
 
ความเสี่ยง 
-ปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 
-การทิ้งขยะไมไ่ด้มีการคดั
แยกก่อนน ามาทิ้ง 
-บางครั้งการจัดเก็บขยะ

 
 
 
 
 
 
 

-การประชาสัมพันธ์แผนการ
จัดเก็บขยะให้ประชาชน
รับทราบ 
-ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วม

 
 
 
 
 
 
 

-การตรวจสภาพของรถ
ให้มีความพร้อมในการใช้
งาน 

 
 
 
 
 
 
 

-สภาพรถจดัเก็บขยะ
สภาพการใช้งานมานาน
หลายปีเกดิการช ารุด
บ่อยครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 

-เจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมาย ก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด มีการ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

นิติกร 



สร้างความสกปรกส่งผล
ต่อสุขภาพ อนามัยของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 

ล่าช้าไมเ่ป็นไปตามแผน ในการก าจัดขยะ 
-จัดฝึกอบรมให้ความรูร้ณรงค์ให้
ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว 
-สร้างแกนน าเครือข่ายด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งข้ึน 

เพื่อรับทราบปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น 
-ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับพิษภัยของขยะ 
และวิธีการก าจัดขยะที่ถูก
วิธี 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
กิจกรรมการก าหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
ของน้ ามนัเชื้อเพลิง 
  -เพื่อให้การควบคุมดูแล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด

 
 
 
 
-ไม่มีการก าหนดเกณฑ์
การใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงและปริมาณ

 
 
 
 
-ปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ของ

 
 
 
 
-การก าหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามระเบียบ

 
 
 
 
-ไม่ทราบเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
เฉลี่ยต่อปีงบประมาณ 

 
 
 
 
-ในแต่ละปีต้องมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดเกณฑ์การใช้

 
 
 
 

ผอ.กองคลัง 
จพง.พัสด ุ

 



ประโยชน์ต่อราชการใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 
 

น้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี 
๒๕๖๒ ของรถยนต์
ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด๑ บท
ทั่วไปข้อ ๗ ก าหนดว่า “ใน
แต่ละปีงบประมาณ อปท.
ต้องส ารวจและก าหนด
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงของรถทุกคัน 

กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ.
๒๕๔๘ ข้อ ๗ อาจ
ด าเนินการโดยทดสอบ
ความสิ้นเปลืองของรถ
ราชการแตล่ะคันทุกต้น
ปีงบประมาณ 

สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
และหลักเกณฑ์การใช้รถ
เพื่อเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
กิจกรรมงานออกแบบ
และก่อสร้าง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



-เพื่อให้งานก่อสร้างใน
โครงการต่างๆของ อบต.
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ถูกต้องและมีความมั่นคง
แข็งแรง สอดคล้องกับ
งานสถาปัตยธรรมและ
วิศวกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มีบุคลากรในต าแหน่ง
วิศวกรในการรับรองแบบ
ตามที่ระเบียบฯก าหนด 
เนื่องจากระเบยีบ
ก าหนดให้มีผูร้ับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเป็นผู้
รับรองการออกแบบ
ควบคุมงาน 

-ปฎิบัติตามหนังสือด่วนท่ีสุด 
ที่ กค(กวพ.)๐๔๒๑.๓/
๐๔๗๑ ลว.๒๗ธ.ค.๕๖เรื่อง
ซักซ้อมความเข้าใจตามมติ 
ครม.เกีย่วกับการจ้างเอกชน 
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง อ้างถึงตามมติ 
ครม.ให้จ้างเอกชนหรือ
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างและหลักเกณฑ์
การออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างอาคารของส่วน
ราชการ 

-ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กรม
โยธาธิการและผังเมือง
และส่วนราชการที่มี
หน่วยงานออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

-การขอความอนุเคราะห์
วิศวกรรับรองจาก
หน่วยงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้าเนื่องจากทุก
หน่วยงานมีภารกจิของ
ตน 

-การตั้งงบประมาณจ้าง
เอกชนในการออกแบบ
และรับรองการก่อสร้าง
อาคาร 
-ควรสรรหาบุคลากรใน
ต าแหน่งวิศวกร 
-ส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสตูรที่กรมก าหนด
เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

-ผอ.กองช่าง 
-นายช่างโยธา 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
ภารกิจตาม
กฏหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของ

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 



หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
กองการศึกษา ฯ 
งานศึกษาปฐมวัย  
กิจกรรม การแก้ไข
ปัญหาจ านวนเด็ก
นักเรียนที่ลดลงของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความเชื่อมั่นใน
ระบบการเรียนการ
สอนและน าบตุร
หลานเข้ามาเรยีนใน
สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพิ่มมากข้ึน
และต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-จ านวนเด็กนักเรยีน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีจ านวนลด
น้อยลงจาก
ปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 
เนื่องจากมีโรงเรียน
เอกชนอยู่ใกล้ต าบล
บัวใหญ่ ผู้ปกครอง
นิยมน าบุตรหลาน
เข้าไปเรียนโรงเรียน
เอกชนหรือในเมือง
ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
-ลงพื้นที่เพ่ือพบปะ
ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนเป็นราย
ครัวเรือนท้ังที่เป็น
เด็กนักเรยีนเดมิ 
และส ารวจเด็กที่ถึง
เกณฑ์เข้าเรียน 
ช้ีแจงนโยบายการ
เรียนการสอนวิธีการ
สมัครเรียนให้
ผู้ปกครองทราบ 

 
 
 
 
 
 
-เพิ่มการประชาสัมพันธ์และชี้แจงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และเด็กนักเรยีน ถือเป็นการปฎบิตัิงานเชิงรุกเพื่อชักชวนให้
ผู้ปกครองน าเด็กมาเข้าเรียนที่ศูนย์ ช้ีแจงหลักสูตรการเรียนการ
สอนอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจใหผู้ป้กครองที่มีบุตรหลานท่ีเรียนกับ
ศูนย์ฯ อยู่แล้วไม่ย้ายไปเรียนที่อ่ืนและน าบุตร 

 
 
 
 
 
 
-อัตราการเกดิของ
เด็กในพ้ืนท่ีลดลง
อีกทั้งยังปัจจุบัน
รูปแบบการใช้ชีวิต
ของคนเปลี่ยนไป
ท าให้มีบุตรน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
-มีการอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาแนว
ทางการปฎิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-หน.ศูนย์ ศพด. ครู 
ศพด. ควรมีการ
ประชุมวางแผน
ร่วมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ให้กับเด็กให้มี
หลักสตูรทัดเทียม
กับท่ีอื่น 

 
 
 
 
 
 
-ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
-ครู ศพด. 

แบบ ปค.๕ 



องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 

ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจอื่น ๆท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลานที่ถึงเกณฑเ์ข้าเรียน
เพิ่มเตมิ 

 -เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ควรจดัสภาพ
ห้องเรียนและจัด
บรรยากาศให้น่าอยู่
สวยงาม ร่มรื่น และมี
ความปลอดภัย 

 

 
 
 

ลายมือชื่อ 
                                              (นายสุภชัย  เอาะน้อย) 



                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                           นายองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

                                          วันที่  ๓๐   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



แบบ  ปค.๖ 
 

                             รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

              ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฎิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 

    อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายในและ
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

๑.ความเสี่ยง 
๑.๑ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในแต่ละปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข

เพ่ิมเติมโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
และประชาคมตามระเบียบฯ ก าหนดมาจากหลายภาคส่วนอาจท าให้เกิดความล่าช้าได้เมื่อต้องมีการ
ประชุมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ 

๑.๒ งานจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด  ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนการทิ้งขยะไม่ได้มีการ
คัดแยกก่อนน ามาทิ้ง  และบางครั้งการจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๑.๓ งานการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง  ไม่มีการก าหนดเกณฑ์
การใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๒ ของรถยนต์ส่วนกลาง 

๑.๔ งานออกแบบและก่อสร้าง ไม่มีบุคลากรในต าแหน่งวิศวกรในการรับรองแบบตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด ตามระเบียบก าหนดให้ผู้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรองการออกแบบ
ควบคุมงานซึ่งการขอความอนุเคราะห์วิศวกรรับรองจากหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจาก
ทุกหน่วยงานมีภารกิจของตน 

๑.๕ งานศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมการแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กมีจ านวนลดน้อยลงจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผู้ปกครองนิยมน าบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียน

เอกชนหรือในเมืองขอนแก่น 

         ๒.ควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       ๒.๑ กิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  



๒๕๖๑-๒๕๖๕ ต้องปฎิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีการ
จัดเตรียมความพร้อมและประสานงานกับทุกฝุายในการจัดท าแผนฯโดยด าเนินการตามขั้นตอนให้
ถูกต้องเพ่ือให้การจัดท าแผนลุล่วงตามวัตถุประสงค์และไม่ล่าช้า 
 
 

-๒- 
 

แบบ ปค.๖ 
 

๒.๒ งานจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาด  เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก ากับดูแล
อย่างใกล้ชิด มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับพิษภัยของขยะและวิธีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

                  ๒.๓ งานการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของน้ ามันเชื้อเพลิง ในแต่ละปีต้องมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การใช้รถเพ่ือ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

          ๒.๔ งานออกแบบและก่อสร้าง  การตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบและ
รับรองแบบงานก่อสร้าง  มีการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งวิศวกร หรือส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่กรมก าหนดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

           ๒.๕ งานศึกษาปฐมวัยกิจกรรมการแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาแนวทางการ
ปฎิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้าศูนย์ ฯ ครู ศพด. มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยมีหลักสูตรทัดเทียมกับที่อ่ืนตลอดจนมีการจัดสภาพห้องเรียนและจัด
บรรยากาศให้น่าอยู่ สวยงาม ร่มรื่นและมีความปลอดภัยเพื่อเป็นแรงจูงใจผู้ปกครองน าบุตรหลานเข้า
เรียนที่ ศพด.ต่อไป 

 

 
 
                                    ลายมือชื่อ 
                                                  (นางอัจฉราวดี  สิมลี) 
                               ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                     วันที่ ๓๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   อบต .บั ว ใหญ่  ไ ด้ พิ จ า รณาแต่ ล ะปั จ จั ยที่ มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม พิจารณาว่า
องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับ
และปฎิบัติตามนโยบายและแนวทางปฎิบัติงานดังนี้ 
   ๑.๑หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่า
ของความซือ่ตรงและจริยธรรม 
   -มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบและ
การประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก 
   -มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณและการด าเนินงาน 
   -มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทราบ 
   -พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่

 
 
 
 
 
 
๑.๑ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
   -ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร มี
ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ภายใน 
อบต.บัวใหญ่ เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนการท างานไป
ในทิศทางที่อยู่ในระบบตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับให้
ปฎิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ
และการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
หน่วยงานภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจ 
ปฎิบัติตามหลักการปฎิบัติการตรวจสอบภายใน



ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษ ตามข้อก าหนด
จริยธรรมและแนวทางการปฎิบัติ 
   -ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมของ
องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 
 
   ๑.๒ ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหน้าที่
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
   -มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงาน
ของแต่ละต าแหน่ง 
   -มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
   

ส าหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๒๑ และผู้บริหาร 
   -ความซื่อสัตย์และจริยธรรม อบต.บัวใหญ่ มี
ข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทราบ 
ผู้บังคับบัญชาปฎิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
๑.๒ ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝุายบริหารและหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน  
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
   -ได้ปฎิบัติตามการก าหนดหลักเกณฑ์ความรู้ ทักษะ
และความสามารถของบุคลากรโดยการจัดท าแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังในการสรรหาบุคลากร 
เพ่ือให้ตรงกับงานที่จะปฎิบัติและมีการคัดเลือก

บุคลากรใหเ้ข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กรสายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้ก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
   -มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
   -มีการจัดแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรที่ถูกต้อง
และทันสมัยให้พนักงานทราบ 
   -มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้

๑.๓หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
   -มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กรและออกค าสั่ง
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ โดยระบุหน้าที่ของแต่
ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ตาม
โครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดตามแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี 
   -อบต.บัวใหญ่ มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบ



บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้องและมีการ
แจ้งพนักงานทราบ 
 
 
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 
   -มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ
ว่าจ้างบุคคลที่เหมาะสม มีความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 
   -การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฎิบัติงาน 
 

๑.๕หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานของรัฐ 
   -มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

โดยผู้บริหารได้มอบอ านาจให้ตามความเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในแต่ละต าแหนงเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายของการด าเนินงาน 
 
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
-อบต.บัวใหญ่ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ 
ทักษะและความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร 
บรรจุแต่งตั้งเพ่ือให้ตรงกับงานที่ปฎิบัติ 
 
 
 

๑.๕ หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
-มีการวางระบบการการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
หน่วยงานสอบภายใน ขึ้นตรงต่อนายก/ปลัด อบต. 
โดยการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและมีผลการ
ตรวจสอบ เพ่ือเสนอผู้บริหารน าไปพิจารณาการ 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 
 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
   อบต.บัวใหญ่ มีการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ

วางแนวทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การท างาน 
 
 
-มีการก าหนดเปูาหมายในการท างานอย่างชัดเจน 
โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร โดยให้บุคลากร



วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการด าเนินงานใน
องค์กร ด้วยวิธีที่มีระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
   -มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
   -มีแผนเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ
ทราบและเข้าใจตรงกัน 
   ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
   -มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
   ๒.๓ การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันความ
เสี่ยง 
   -มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
จากการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลด
ความเสี่ยง 
   -มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   อบต.บัวใหญ่ มีการประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผล 
   ๓.๑ มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมได้
ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมิน    

ทุกคนประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การท างาน เพ่ือไม่ให้ถูกทักท้วงจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-อบต.บัวใหญ่  มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายใน ตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรทราบถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ โดยมีการจัดท าแผน 
 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 



  ๓.๒ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ มาตรการ
ปูองกันดูแลอย่างรัดกุมและเพียงพอ 
๓.๓ มีการจัดกิจกรรมการควบคุมภายในก าหนดไว้ใน
นโยบาย เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฎิบัติจริง มีการ
ติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   การด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควร
พิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ 
   ๔.๑ มีการระบุและด าเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฎิบัติงาน เป็นการสื่อเพ่ือให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
มีการปฎิบัติตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
  -มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ 
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่
เกิดข้ึน และแนวทางแก้ไข 
   ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงความรับผิดชอบที่ดีต่อการควบคุมภายใน 
   -มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชีได้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็น
หมวดหมู่ 
   -มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ 
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไข 
   -มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงาน เสนอข้อคิดเห็น
หรือเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์กร    

โครงสร้างองค์กร ออกค าสั่งมอบหมายงานที่ ๑๑/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๒ 
พนักงานถือปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 
 
-มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบันทึกผิดพลาด รวมถึง
ด าเนินการด้านต่าง ๆ ในการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีเป็นเป็นอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค.๔ 



องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  -มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 
๕.กิจกรรมการติดตามผล 
   ๕.๑มีการด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
ปฎิบัติงานเป็นรายครั้ง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฎิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 -มีการติดตามและตรวจสอบการปฎิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
   -มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่าง
เป็นอิสระ 
   ๕.๒มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในต่อฝุายบริหารและ
เสนอผู้ก ากับดูแล 
   -มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
ตามประเมินผล และการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
 

 
 
 
-อบต.บัวใหญ่ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
อย่างเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน มีการติดตามประเมินผลอย่าง
เพียงพออย่างน้อยปีละหนึ่งพร้อมติดตามแก้ไข
ข้อบกพร่องจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก 

 
 

  ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ 

องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การปฎิบัติงานประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
เพ่ือให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีและการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว 

 
 
 
                                ลายมือชื่อ 



                                                (นายสุภชัย  เอาะน้อย) 
                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                                       วันที่  ๓๐    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
หน่วยงานของรัฐได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
ภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึง 
 
   ๑.๑การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
 
 
 

   ๑.๒ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝุายบริหารและมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 

-องค์บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ
เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน
ดังนี้ 
๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการ
จัดท าส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ ได้ประพฤติปฎิบัติตนตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ 
 

๑.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ผู้บริหารมี
ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฎิบัติงานที่
มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีการจัด
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๔ ส านัก/
กอง ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กอง
การศึกษาฯ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 



 
 

๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 

๑.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการส่งเสริม
ให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถ
ของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
อย่างชัดเจน 
 

 
แบบ ปค.๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.๕ ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฎิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
หน่วยงานของรัฐได้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะ
มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
ดังนี้ 
 
 
๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ของการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่

๑.๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการจัดท า
ค าสั่งมอบหมายให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งบุคลากรให้รับทราบและถือปฎิบัติ 
มีการควบคุม ก ากับดูแล มีการติดตามประเมิน ในการ
ปฎิบัติตามแผนและจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการประเมินความ
เสี่ยงได้ครอบคลุมและเหมาะสม สามารถปูองกันและ
ลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล 
ดังนี้ 
 
 
๒.๑ องค์การบิหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและเปูาหมายทิศ
ทางการด าเนินงานอย่างชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจ



เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 

ตรงกันและมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม และให้การยอมรับ โดยค านึ งถึ งความ
เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
 
๒.๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความ
เสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน 
  
 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดจากการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 

๒.๔ หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
 

๒.๓ องค์การบริหารส่ วนต าบลบัว ใหญ่  มีการ
วิเคราะห์และประเมินความส าคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 
 

๒.๔  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการก าหนด
วิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการ
ปฎิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปูองกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทราบและน าไปปฎิบัติ 
 



๓.กิจกรรมการควบคุม 
หน่วยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือให้
มั่นใจว่าการปฎิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
๓.๑ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
 
 
 
๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไป ด้ านเทคโนโลยี เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่ส าคัญเหมาะสมครอบคลุม ลดความเสี่ยง
และปูองกันความเสี่ยงได้ ดังนี้  
 
๓.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน
ตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 
๓.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น ลงเว็ปไซต์ของ 
อบต. หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการ
ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฎิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฎิบัติจริง 
 
 

๓.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการ
ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่ างชัด เจน และมี การแจ้ ง เวี ยนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
และมีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงาน
ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 



 
 
 
 
 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
หน่วยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะ
ช่วยให้มีการด าเนินการควบคุมภายในที่ก าหนด เพ่ือ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังนี้ 
 
 

๔.๑ หน่วยงานจัดท า/จัดหาและให้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนให้ปฎิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
๔.๒ หน่วยงานมีการสื่ อสารภายในเกี่ ยวกับ
สารสน เทศ รวมถึ ง วั ต ถุป ระส งค์ และความ
รับผิดชอบที่มีผลต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจ าเป็นใน
การสนับสนุนให้มีการปฎิบัติตามการควบคุมภายใน
ที่ก าหนด 
 
๔.๓ หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ก าหนด 
 
 

พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น 
ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
การด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบ
อยู่เสมอ 
 
-องค์การบริหารส่ วนต าบลบั ว ใหญ่  มี ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ตามควรต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน ดังนี้ 
 

๔.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีการใช้
ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 
๔.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ การรวบรวม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
และน าข้อมูลลงเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
 
 
๔.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จัดให้มีการ
ให้บริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการปรึกษา แนะน า และ
การใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่าง
เหมาะสมเข้าถึง และทันต่อสถานการณ์ 
 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบัวใหญ่ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 



๕.กิจกรรมการติดตามผล 
หน่วยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฎิบัติตามหลักการในแต่ละ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและด าเนินการ
ประ เมินผลระหว่ างการปฎิบัติ ง าน  และหรื อ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฎิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
 
๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่ อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝุายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 

 
-องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่เหมาะสมใน
ระดับที่สมเหตุสมผล และยอมรับได้ดังนี้ 
 
๕.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการติดตาม
ผลในระหว่างการปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
๕.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 
เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบการควบคุม 
ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอ
ผู้บริหารทราบ 

 
สรุปผลการประเมิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติ  มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญบางภารกิจ เพ่ือให้การปฎิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 

ลายมือชื่อ 
                (นายสุภชัย เอาะน้อย) 

                                            ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที ่
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                                                         วันที่ ๓๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 


