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แบบ  ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

( ระดับหน่วยงานของรัฐ ) 
 
เรียน นายอ้าเภอน ้าพอง 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดว้ยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และความโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฎิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
 

  จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้ การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอน้ าพอง 
 

  
 
 
                       ลายมือชื่อ         สภุชัย  เอาะน้อย 
                                                                             ( นายสภุชัย   เอาะน้อย ) 
                                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                                                                   วันที่  ๑๘   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับ
ความซื่อสัตย์ จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการ
ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฎิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่
ถูกต้องรวมทั้งปฎิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถทุก
ลักษณะในการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้  ผู้บริหาร
มีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่
สามารถแบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัย
ด้านต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน การ
เปลี่ยนแปลงของค่าสาธารณูปโภค และกฎหมายข้อบังคับ 
เป็นต้น 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
      มีนโยบายและวิธีปฎิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป
ปฎิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฎิบัติงาน เห็นความเสี่ยง
ที่อาจให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฎิบัติงานให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามโครงสร้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อยู่ระหว่างการปรับ
อัตราก าลังให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถรับการด าเนินงานในอนาคต
ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีการประเมินความ
เสี่ยงโดยน าระบบการบริการความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ 
และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการ
ประเมิน รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือน ามาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมดุลกิจกรรมควบคุมเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฎิบัติงานตามปกติโดยผู้บรหิารและหัวหน้า
งานดูแลให้มีการปฎิบัตติามอยา่งเคร่งครัด อย่างไรก็ตามส่วน
การปรับปรุงแผนที่ภาษี การบริหารพัสดุ การจัดท าทะเบียนคุม
ต่าง ๆ การจัดเก็บขยะ การรักษาความสะอาด ซึ่งต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคมุเพิ่มรายงานไว้แล้ว 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑ น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฎิบัติ
ราชการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ มีระบบ Internet  
ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การบริหารงานสามารถรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ 
Internet  เช่น หนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่น ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฎิบัติงาน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อบต.บัวใหญ่ 
ผ่านทางเว็ปไซต์ และให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
น ามาปรับปรุงการปฎิบัติงาน รวมถึงการน ามาพิจารณา
ประกอบในการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร 
   ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก 
      -การติดต่อประสานงานภายในองค์กรการบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ แต่ละส่วนราชการ การขอความร่วมมือ
ด าเนินการจากบุคลากรจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ โดยเฉพาะทางด้านกฎหมาย เพื่อช่วย
วิเคราะห์ ตรวจสอบและวางแผนแนวทางการปฎิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 
     -การติดต่อประสานสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีไม่เข้าใจใน
งานที่ปฎิบัติ หรือต้องการขอข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อ
ประกอบการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยขอ
ค าแนะน าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่น ๆ และรวมถึงการติดต่อประสานงานกับท้องถิ่น
อ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด 
      -การขอความร่วมมือส่วนราชการอ่ืน ๆ เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัด
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม องค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และหน่วยงานในสังกัด
หมู่บ้าน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนและ
สะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร พัฒนาเว็ปไซต์หน่วยงานให้ดีขึ้น 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ในการขอข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือเพ่ือใช้อ้างอิงในการ
ปฎิบัติงาน รวมถึงการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อประสานงาน
เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือความสะดวก และเกิดความประหยัดมาก
ที่สุด 
      ๔.๔ มีการประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของทาง อบต.และทางผู้น าชุมชน เพื่อท างาน
เชิงรุก และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือเผยแพร่จาก อบต.สู่ประชาชน 
 
๕.วิธีการติดตามประเมินผล 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีการติดตามการ
ปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดให้คณะท างานในการ
ติดตามประเมินผลของ ส านักงานปลัด กองช่าง กองคลัง 
และกองการศึกษา ฯ ติดตามประเมินแล้วรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และ
รายงานในที่ประชุมพนักงานส่วนต าบลบัวใหญ่ เป็นประจ า 
พร้อมน าเสนอนายก อบต.บัวใหญ่ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้
ปฎิบัติงาน ติดตามการปฎิบัติงานตามระบบ การควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และสร้างความน่าจะเป็นอย่าง
สมเหตุสมผล ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 
รวมทั้งมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผน
ปฎิบัติงานประจ าปีต่อไป 

ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ ที่จะท าให้การปฎิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

                          (ลงชื่อ)        สุภชัย  เอาะน้อย 

                                                                            ( นายสุภชัย     เอาะน้อย ) 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหน้าที่ 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
                                                                  วันที ่ ๑๘  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



                                                                                                                                                                            แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 
สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา
และแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 

การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ ท า
ให้การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีมีมากข้ึน
กว่าเดิม ซึ่งไม่ 

 
 
 
 

-กระตุ้น
ประชาสัมพันธ์ให้
ความส าคัญและ
ประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เสริมสร้างให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและ
ตอบสนองความต้อง 

 
 
 
 

-กิจกรรมที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาห้าปีมี
จ านวนมากได้รับการ
ตอบสนองตาม
งบประมาณท่ีมีอย่าง
จ ากัด 

 
 
 

-งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาที่วาง
ไว้ได้ทั้งหมด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นยัง
ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครบทุกงาน
เนื่องจากงบประมาณ 
ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง เพื่อให้ 
ประชาชนเข้ามามี 

 
 
 
 
 

-ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาโดย
ทบทวนนโยบาย 
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
-เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กฏหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ 

 
 
 
 

-งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
ส านักงานปลัด 



                                                                                                                                                                     แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับงบประมาณ
รายรับประจ าปี ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้ครบทุกงาน 
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์
กิจกรรม  การจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูป้่วยเอดส ์
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การด าเนินการจัด
สวัสดิการเงิน 

การของประชาชนอย่าง
ทันท่วงที และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม 
 
 
 
 
 
ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตาม
ก าหนดเวลาที่นัดหมาย 
เนื่องจากติดภารกิจ แตม่ี
เป็นส่วนน้อยความเสีย่ง
ในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้เสียชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การปฎิบัติงานตาม
ระเบียบ แนวปฎิบัติ
หนังสือสั่งการ และ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
-ก ากับดูแลและพยายาม
ช้ีแจงข้อดีข้อเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ได้ปรับปรุงการ
ประชาสมัพันธ์การรับเงิน
สงเคราะห์อย่างท่ัวถึง
และต่อเนื่อง 
-มีการประสานงานกับ
ผู้น าในหมู่บ้านในการ
ส ารวจข้อมลูผูสู้งอาย ุ

ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สอดคล้องกับงบประมาณ
รายรับประจ าปี ท าให้ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนได้ครบทุกงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์
-นักพัฒนาชุมชน 
 
 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นต้น ด้วยความ
รวดเร็วเป็นธรรม
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ 
ครม.และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

(กรณีโอนเงินเข้า
บัญชี) 

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
รวมถึงด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์โดย
ประชาสมัพันธ์โดย
ประสานงานให้กับผู้น า
ชุมชนแต่ละหมูบ่้าน 
-ประชาสัมพันธ์ผ่านหอ
กระจายข่าว/เสียงตาม
สายอย่างต่อเนื่องและ
ล่วงหน้าก่อนวัดนัดหมาย
อย่างน้อย ๓ วันท าการ 
-ประสานงานกับผู้น า
ชุมชนเรื่องข้อมูลของ
ผู้สูงอายุ ให้เป็นปัจจุบัน 

ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
-มีการด าเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์โดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร/การ
มอบอ านาจในการรับเงิน
สงเคราะห ์
-มีการตรวจสอบสถานะ
ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยประสานความร่วมมือ
จากทะเบียนราษฏร
อ าเภอทุกเดือน 
-มีการตรวจสอบเรื่อง
สิทธิบ าเหน็จ บ านาญ 
ของผู้สูงอายุเบื้องต้น 

   



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
กิจกรรมด้านงาน
การเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
การเงินและบัญชีเป็น
คนเดียวกัน เนื่องจาก
อีกคนลาคลอดบุตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน การรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๗และเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๕๘ 

ผ่านระบบสอบถาม
ส่วนราชการผู้ขอ-ผู้
เบิก และนายทะเบียน
ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ
จากรมบัญชีกลาง 
 
 
 
-สอบทานการ
ปฎิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี 
-การตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
เป็นบุคคลเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้อ านวยการกองคลัง
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ผอ.กองคลัง 
-นักวิชาการเงิน
และบัญชี 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ระเบียบของกรมการ
ปกครองว่าด้วยการ
บันทึกบัญชีการจัดท า
ทะเบียนและรายงาน
การเงินของ อปท. 
-การปฎิบัตติาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
-กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

    



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านงาน
ติดตั งและซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานด้านไฟฟ้า
เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดใน
การด าเนินการ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
-เกิดการช ารุด
บ่อยครั้ง 

 
 
 
 
 
-จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมี
อายุการใช้งานคงทน
มากขึ้น 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าและ
ศึกษาระเบยีบหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
-การตั้งงบประมาณด้าน
รายจ่ายส าหรับซื้อวัสดุ
อุปกรณ์มีจ ากัด 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับ
การอบรมระเบยีบ
กฏหมายที่เกีย่วข้องกับ
การใช้ไฟฟ้าและการ
ติดตั้งให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 
 
 
 
-อุปกรณ์ที่มีในปัจจุบันยัง
เป็นอุปกรณร์ุ่นเก่าท าให้
การซ่อมแซมไปแล้วเกิด
การช ารุดบ่อยครั้ง 
-มีการแจ้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ขัดข้องอยู่เสมอ 

 
 
 
 
-ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ที่
หล้าหลังให้ตรงตาม
มาตรฐาน 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติงาน 
ไปอบรมโครงการ
เกี่ยวกับการซ่อมแซม
ไฟฟ้าที่ถูกหลัก เช่น การ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การดูแลจัดการไฟฟ้า 

 
 
 
 
-ผอ.กองช่าง 
-นายช่างไฟฟ้า 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
กิจกรรมด้านงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือควบคุมงาน
ก่อสร้างตามโครงการที่
ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามแผน และ
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนได้ทันเวลา 
 
 

 
 
 
 
 
-การวางแผนการ
ก่อสร้างและส ารวจ
ประมาณการก่อสร้าง
สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่ 
-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณท าให้
โครงการแกไ้ขปัญหาวาม
เดือดร้อนของประชาชน
ไม่ทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
-จัดตารางการท างาน
ของช่างผู้ควบคุมงาน
ตามค าสั่ง 
-เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
และจดบันทึกรายงาน
การก่อสร้างทุกวัน 

 
 
 
 
 
-งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
-แผนงานก่อสร้างตาม
แผนพัฒนาห้าปี มี
จ านวนมากกว่า
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติท าให้งบไม่
ครอบคลุมหรือ
เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือความ
จ าเป็นของประชาชน 

สาธารณะโดยตรง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
-ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภา 
อบต.บัวใหญ่ เพิ่มเติม
ด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
กรณีที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน 

 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
กิจกรรมงานขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงต่อเติม
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้งานก่อสร้างในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ่ ด าเนินการถูกต้อง
ตามระเบียบ กฏหมายว่า
ด้วยการควบคมุอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนยังขาดความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคมุ
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
-เอกสารที่ยื่นขออนุญาต
ไม่ครบท าให ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดท าคู่มือ/แผ่นพับ
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเตมิ
อาคาร แจกส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารที่ยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบท าให้
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตล่าช้า 

-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ท าให้
โครงการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ
ระเบียบกฎหมายว่าด้วย
การขออนุญาตก่อสร้าง 
-ผู้ขออนุญาตไม่ท าตาม
แบบแปลนที่ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒ 
-จัดท าแผ่นพับ/คูม่ือ
เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเตมิ 

 

 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
กิจกรรมด้านการศึกษา 
บุคลากรยังขาดความ
เข้าใจด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ ศพด. 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากร
ปฎิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการปฎิบตั ิ

เสียเวลาในการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความช านาญด้านการ
จัดท างานการเงิน
บัญชีและพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมข้อระเบียบ
และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
-ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียนคุม
พัสดุและครุภัณฑ์ 
-ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียน 

อนุญาตไว้ 
-การเตรียมเอกสารยื่น
ขออนุญาตไม่ครบท า
ให้ขั้นตอนการขอ
อนุญาตล่าช้า 
 
 
 
-บุคลากรยังขาด
ประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีและ
พัสดุ 

เคลื่อนย้ายแจก
ส าหรับผู้มาติดต่อด้วย
สื่อต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
-ให้กองคลังเป็นพี่
เลี้ยงในการลงบัญชี
การเบิกจ่ายรวมถึง
การจัดเก็บเอกสาร 
-หัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ิมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาฯ 



แบบ ปค.๕ 
 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายท่ี
จัดตั งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด้าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ที่ส้าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
กิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้พนักงานที่ปฎิบัติ
หน้าท่ีด้านการสอนมี
ความรู้ความเข้าใจท่ี
เพียงพอในการปฎิบัติงาน 
ตลอดจนเพื่อจัดหาวสัดุ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนและเครื่องเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่ท่ีปฎิบัติ
หน้าที่ยังต้องการ
ความรู้ให้เพียงพอใน
การปฎิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
-ประชุม ร่วมกับ
ผู้ปกครองเพ่ือประชุม
การเรียนการสอน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
-ประเมินศูนย์ ศพด. 
เพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบ
และความละเอียด
รอบคอบของการ
จัดท ารายการจัดซื้อ
จัดจ้าง ท าให้มีความ
ถูกต้องลดข้อผิดพลาด 

 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติ
หน้าที่ยังต้องเพ่ิม
ความรู้ให้เพียงพอใน
การปฎิบัติงาน 

ควบคุมการจัดท า
บัญชี การจัดซื้อจัด
จ้าง อย่างต่อเนื่อง 
-ส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรม 
 
 
-มีการจัดท าแผนชี้แจง
แนวทางด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ 
-จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก
เข้าร่วมฝึกอบรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา ฯ 



แบบ ปค.๕ 
 
 
 
 

                                                                              ลงชื่อ   สุภชัย  เอาะน้อย 
                                                                                         ( นายสุภชัย   เอาะน้อย  ) 

                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ปฎิบัติหนา้ที ่
                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

                                                                                    วันที่ ๑๘  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



แบบ ปค.๖ 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
 
  ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวธิีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฎิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  มีความเพียงพอ ปฎิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติตามการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

ความเสี่ยง 
-การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าให้งบประมาณไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
รายรับประจ าปี ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ครบทุกงาน 
-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มี
สิทธิไม่มารับเงินตามเวลาที่นัดหมาย  

- งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า    การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เกิดการช ารุดบ่อยครั้ง 
- งานก่อสร้าง เกิดข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง 
- งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงตอเติมอาคาร ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสารที่ยื่นไม่ครบท าให้เสียเวลาในการด าเนินการ 
- งานการเงินและบัญชี บุคลากรผู้ปฎิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากอีก
หนึ่งคนลาคลอดบุตร 
-กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ยังต้องการความรู้ให้เพียงพอในการ
ปฎิบัติงาน 
และยงัขาดความช านาญด้านการจัดท างานการเงินบัญชีและพัสดุ 
 
 
 
 



แบบ ปค.๖ 
 

การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
-การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาโดยทบทวนนโยบาย

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงเพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามก าหนดเวลาที่นัดหมาย 
เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อย ได้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินสงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการประสานงานกับผู้น าหมู่บานในการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุ 

   -งานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เกิดการช ารุดบ่อยครั้ง  ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่หล้าหลัง่ให้ตรงตามมาตรฐาน ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติงานไปอบรมโครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูกหลัก  
   -งานก่อสร้าง  เกิดข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง ขอรับจัดสรรงบประมาณจากสภา อบต.บัวใหญ่ เพิ่มเติมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในกรณีท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
   -งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เอกสารที่ยื่นไม่ครบถ้วน  จัดท าแผ่นพับ/คู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
ต่อเติมเคลื่อนย้ายแจกผู้มาติดต่อด้วยสื่อต่าง ๆ  
   -งานการเงินและบัญชี บุคลากรผู้ปฎิบัติงานการเงินและบัญชี เป็นคนเดียวกัน เนื่องจากอีก
คนลาคลอดบุตร ผู้อ านวยการกองคลัง ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
   -งานด้านการศึกษา  เจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญการจัดท างานการเงินบัญชีและพัสดุ ให้
กองคลังเป็นที่เลี้ยงในการลงบัญชี การเบิกจ่ายรวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ส่งบุคลากรเจ้าฝึกอบรม 
   -งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าที่ยังต้องการความรู้ให้เพียงพอในการ
ปฎิบัติงาน มีการจัดท าแผนชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ ฯ จัดส่งครูผู้ดูแลเข้าฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สม่ าเสมอ 

 
 

 
 
                                                                          ลงลายมือชื่อ  อัจฉราวดี  สิมลี    
                                                                                        ( นางอัจฉราวดี  สิมลี  )                                                                                                               
                                                                               นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                                                               วันที่  ๑๘  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ระดับหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.๔ 

ส้านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน 
บุคลากรให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณา ด าเนินการตามควรแก่
กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฎิบัติที่ไม่เหมาะสม การ
ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฎิบัติงาน การรับทราบ
ข้อมูล และการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ 
ปรัชญาและรูปแบการท างานของบุคลากรเหมาะสม ต่อการ
พัฒนาการควบบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่งการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบและจ านวน ผู้ปฎิบัติงานเหมาะสม
กับงานท่ีปฎิบัติ นโยบายและการปฎิบัติด้านบุคลากร
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฎิบัติงาน 
 
 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของส านักงานปลัด อบต.ที่
ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรแลวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากร ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
ส านักงานปลัด อบต.มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ ส านักงานปลัด อบต. มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
      จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร ก าหนดไว้ กิจกรรม
เพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฎิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในการปฎิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฎิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
   แผนพัฒนาจัดท าและทบทวนทุกปี เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทุกท่านได้ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทบทวนทุกปี ในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเจ้าหน้าที่งบประมาณได้
ด าเนินการส ารวจข้อมูลจากปีที่ผ่านมา น ามาจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือบริหาร
งบประมาณให้มีความสมดุลเหมาะสมและให้สอดคล้อง
กับระเบียบกฏหมายของ อบต. และที่เก่ียวข้อง และใน
ส านักปลัด ได้จัดแบ่งหน้าที่การท างานเพ่ือลดการ
ซ้ าซ้อนและเพ่ือความคล่องตัวของการท างาน 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักปลัด อบต. ใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนร่วมในการควบคุม ภายใน
มีประสิทธิผล 
 
      อบต.ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการที่เกินศักยภาพ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาประชาชน และได้ขอความร่วมมือ
ประสานงานกับหน่วยงานชุมชนร่วมถึงผู้น าชุมชน 
      ส านักงานปลัด อบต. มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธี ที่ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า “การน ามาตรฐาน 
การควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฎิบัติ และใช้แบบ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 

     ประชาชนให้ความร่วมมือในการท าเวทีประชาคม พร้อม
ได้รับงบประมาณด้านการวางแผนและทบทวนรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วน ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้มากท่ีสดุ มีการตดิต่อประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง 



แบบ ปค.๔ 

ส้านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
       มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ การ
ปฎิบัติงานการรายงานการเงินและการด าเนินงานการ
ปฎิบัติตามนโยบายและระเบียบ ปฎิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากภายนอก องค์กรมีการสื่อสารไปยัง
ผู้บริหารและผู้ใช้ภายใน องค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสารสนเทศ และให้ความม่ันใจว่าการติดต่อสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

๕.การติดตามประเมินผล 
      ส านักงานปลัด อบต. มีการติดตามประเมินผล การ
ควบคุมภายและประเมินคุณภาพการปฎิบัติงานโดยก าหนด
วิธีการปฎิบัติงานเพ่ือติดตาม การปฎิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฎิบัติงาน ตามปกติของผู้ควบคุมภายงานและ
ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นครั้ง
คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฎิบัติ
เพ่ือให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัย
สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 
 

      ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการ
ระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่ส าคัญ จึงท าให้บางกิจกรรม
ย่อยมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ 
 
 
     การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทราบ 
แผ่นพับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน การจัดประชุมต่าง ๆ 
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
    กิจกรรมด้านระเบียบ กฎหมาย ของ อบต. มีการ
ควบคุมเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดท าแผนปรับปรุงต่อไป มี
บางกิจกรรมยังคงเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการปรับปรุง
ต่อไป 
      การติดตามประเมินการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัด ถือปฎิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร 
ค าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่เกณฑ์
ดีพอสมควร 
 
      

 

 



แบบ ปค.๔ 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 ส านักงานปลัด อบต. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามเอกสาร 

 

 

                                                                 ชื่อผูร้ายงาน    ปิยะพงษ์     แยงค า 

                                                                          (นายปิยะพงษ์   แยงค า) 
                                                                                       หวัหน้าส านักปลัด 
                                                                             วันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 

ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 
สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของ
ปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 

การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ท าให้การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีมีมากข้ึน
กว่าเดิม ซึ่งไม่ 

 
 
 
 

-กระตุ้น
ประชาสัมพันธ์ให้
ความส าคัญและ
ประโยชน์ขถัอง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-เสริมสร้างให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
และตอบสนองความ
ต้อง 

 
 
 
 

-กิจกรรมที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาห้าปีมี
จ านวนมากได้รับการ
ตอบสนองตาม
งบประมาณท่ีมีอย่าง
จ ากัด 

 
 
 
 

-งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่
สามารถจัดสรร
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้
ได้ทั้งหมด 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น
ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครบทุกงาน
เนื่องจากงบประมาณ 

 
 
 
 
 

-ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาโดย
ทบทวนนโยบาย 
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน 
-เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กฏหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ 

 
 
 
 

ส านักงานปลัด 



แบบ ปค.๕ 

ส้านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ
งบประมาณรายรับ
ประจ าปี ท าให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหา
และความต้องการ
ของประชาชนได้ครบ
ทุกงาน 

การของประชาชน
อย่างทันท่วงที และ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีจ ากัด ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 
                                                                                                                   ลงชื่อ       ปิยะพงษ์   แยงค า 
                                                                                                                             ( นายปิยะพงษ์  แยงค า )  
                                                                                                                                  หัวหน้าส านักปลัด 
                                                                                                                     วันที่  ๓๐   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบ ปค.๔ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ต าบลบัวใหญ่  มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ประกอบด้วย ๑๗ 
หมู่บ้าน งานก่อสร้างมีปริมาณมากด าเนินการพร้อมกันหรือ
ระยะเวลาควบคุมงานในช่วงเดียวกันมีมากกว่าก าลัง
บุคลากรของกองช่าง การท าการตรวจสอบติดตามอย่าง
ใกล้ชิด 
      ในภาพรวมของทุกกิจกรรมบุคลากรของหน่วยงานมี
ทัศนคติที่ดีมีความสนใจและให้ความร่วมมือต่อการควบคุม
ภายในมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยคณะ
ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
     กิจกรรมด้านงานติดตั งและซ่อมแซมไฟฟ้า  
สภาพแวดล้อมการควบคุม คือ 
     -บุคลากรปฎิบัติงานไม่ทันตามใบแจ้งการซ่อมไฟฟ้า 
     - ซ่อมไปแล้วเกิดการช ารุดภายหลังบ่อยครั้ง 
     กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
      -งบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 
     กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลง ต่อ
เติมอาคาร 
     -ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย และไม่ท าตาม
แบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 
     -การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน 
๒.การประเมินความเสียง 
     กิจกรรมด้านงานติดตั งและซ่อมแซมไฟฟ้า 
-การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีจ ากัด
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ราคาแพงที่คงทนและอายุการใช้งานนาน 
-ด าเนินการซ่อมแซมไม่ทันตามหนังสือร้องขอ 
 
 

     กองช่างมีความพร้อมเพ่ือการรองรับโครงการที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รองรับไว้ จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของต าบลบัวใหญ่ 
รวมถึงมีการซักซ้อมความเข้าใจในพ้ืนที่ และมีการ
ด าเนินติดตามโครงการก่อสร้างทุกโครงการ 
     ผลการประเมิน กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า
มีจุดอ่อนจ านวน ๓ กิจกรรม ดังนี้  
     ๑.กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า 
      ๒.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
      ๓.กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงต่อ
เติมอาคาร 
     ซึ่งได้มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมและปรับปรุง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
      การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมี
การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และ
ต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 



แบบ ปค.๔ 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
     -ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนไม่ทั่วถึง การท าโครงการไม่
สิ้นสุด และครอบคลุมพ้ืนที่ต้องขอรับการอุดหนุน 
      -งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ล่าช้าไม่ทันต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
 
กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร 
      -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
     -เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านงานติดตั งและซ่อมแซมไฟฟ้า 
-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานมีอายุการใช้งานคงทนมากขึ้น 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า
และศึกษาระเบียบหลัเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
   กิจกรรมของานก่อสร้าง จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จดบันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบอ่ืนให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งวางแผนแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 
 
 
 
-ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้ศึกษา ระเบียบฯใหม่ ๆ 
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยใช้ระบบ
สารสนเทศ (IT) เพ่ือให้การค านวณราคาค่าก่อสร้างขยะ
จัดท าข้อบัญญัติสอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคต
มากที่สุด 
-จัดประชุมชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุของ 
อบต.ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเพ่ือให้เข้าใจและสามารถ
ปฎิบัติงานได้ถูกต้อง 
-ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล ตรวจสอบการ
ปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกขั้นตอนการ
ปฎิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองช่าง  ต้องมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 
 
      ช่างควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายควบคุมงาน
ก่อสร้าง บันทึกรายงานการก่อสร้างประจ าวัน และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีเหตุขัดข้อง มีการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง 



แบบ ปค.๔ 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กิจกรรม การควบคุมงานก่อสร้าง 
-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะในการบันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
-ขอรับงบประมาณในด้านก่อสร้างเพ่ิมรองรับความต้องการ
ของประชานในกรณีท่ีมีความเดือดร้อนและจ าเป็นเร่งด่วน 
 

กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
-จัดท าคู่มือ/แผ่นพับ เกี่ยวกับการขอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   -มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย
ตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ 
    -ผู้ปฎิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  
    -การประสานงานภายใน มีค าสั่งแบ่งง่านหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน และประสานงานกับทุกส่วนในองค์กร 
ตลอดจนจัดท าบันทึกข้อความผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นหลักฐานในการท างาน และเสนอ
ผู้บริหารให้ทราบขั้นตอนการท างาน 
     -การประสานงานภายนอก มีหนังสือราชการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน หรือบุคคลภายนอกเพ่ือท า
ความเข้าใจในวิธีการปฎิบัติราชการตามระเบียบกฏหมาย 
     -มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ระเบียบ
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
     ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมออย่างเหมาะสม 
      ให้เจ้าหน้าที่จัดท างานการปฎิบัติงานในแต่ละวัน เสนอ
ผู้อ านวยการกองช่าง ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าท่ีภายในกอง
เป็นระยะ ๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าท่ี เพื่อ
รับทราบปัญหาและแนวทางวิธีการแก้ไข 

ในการตรวจสอบงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่างมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร เพ่ือประสานงานกับ
กรรมการตรวจรับ รวมถึงผู้รับเหมางานก่อสร้างในงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวแทนชุมชนหมู่บ้านในการตรวจสอบ
โครงการก่อสร้าง และเมื่อมีเหตุขัดข้องได้แจ้ง
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ พร้อมรายงานและด าเนินต่อไป
ทันเวลา แต่บางครั้งการแก้ปัญหาก็ล่าช้าบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     การปฎิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ท าให้เจ้าหน้าที่งานผลการ
ปฎิบัติงานทราบเป็นระยะรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 



   แบบ ปค.๔ 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ในเบื้องต้น พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบ ตลอดจน
น าเสนอให้ที่ประชุมประจ าเดือนได้รับทราบ เพื่อเป็นแนว
ทางการปฎิบัติงานต่อไป 
 
 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 

 ๑.กิจกรรมด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนได้มาตรฐานและการบริหารจัดการของตัวเจ้าหน้าที่ แต่ก็บรรลุ
วัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง 

 ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 ๓. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และ ดัดแปลงต่อเติมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ผู้ขออนุญาตไม่เข้าใจขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

      ชื่อผู้รายงาน          อนุกูล  สิมลี 

                                                                                  ( นายอนุกูล   สิมล ี ) 
                                                                                  ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                        วันที่  ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.๕ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านงาน
ติดตั งและซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้งานด้านไฟฟ้า
เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสูงสุดใน
การด าเนินการ
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 
 
 
 
 
 

-การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
-เกิดการช ารุด
บ่อยครั้ง 

-จัดสรรงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐานมีอายุการ
ใช้งานคงทนมากขึ้น 
 
-ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมด้านไฟฟ้า
และศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

-การตั้งงบประมาณ
ด้านรายจ่ายส าหรับ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์มี
จ ากัด 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม
ระเบียบกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้
ไฟฟ้าและการติดตั้ง
ให้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

-อุปกรณ์ที่มีใน
ปัจจุบัน ยังเป็น
อุปกรณ์รุ่นเก่าท าให้
การซ่อมแซมไปแล้ว
เกิดการช ารุด
บ่อยครั้ง 
 
-มีการแจ้งอุปกรณ์
ไฟฟ้าขัดข้องอยู่
เสมอ 

-ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ที่หล้าหลังให้ตรง
ตามมาตรฐาน 
-ส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฎิบัติงาน ไป
อบรมโครงการ
เกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ถูก
หลัก เช่น การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแล จัดการ
ไฟฟ้าสาธารณะโดยตรง
อย่างต่อเนื่อง 

ผอ.กองช่าง 



แบบ ปค.๕ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือควบคุมงาน
ก่อสร้างตามโครงการที่
ได้รับมอบหมายให้
เป็นไปตามแผน และ
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนได้ทันเวลา 
 
 
 
 

-การวางแผนการ
ก่อสร้างและส ารวจ
ประมาณการก่อสร้าง
สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีมีอยู่ 
 
-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณท าให้
โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง 

-จัดตารางการท างาน
ของช่างผู้ควบคุมงาน
ตามค าสั่ง 
-เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
และจดบันทึกรายงาน
การก่อสร้างทุกวัน 

-งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 

-แผนงานก่อสร้างตาม
แผนพัฒนาห้าปี มี
จ านวนมากกว่า
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ ท าให้งบไม่
ครอบคลุมหรือ
เพียงพอต่อความ
ต้องการหรือความ
จ าเป็นของประชาชน 
-ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ ท าให้
โครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนไม่ทั่วถึง 

-จ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
-ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภา 
อบต.บัวใหญ่ เพิ่มเติม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน 

ผอ.กองช่าง 



แบบ ปค.๕ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมงานขอ
อนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงต่อเติม
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้งานก่อสร้าง
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ด าเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบ กฏหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร 
 
 
 

 
 
 
 
 
-ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-เอกสารที่ยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบท าให้
เสียเวลาในการ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
-จัดท าคู่มือ/แผ่นพับ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร แจกส าหรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ 

 
 
 
 
 
-เอกสารที่ยื่นขอ
อนุญาตไม่ครบท าให้
ขั้นตอนการขอ
อนุญาตล่าช้า 

 
 
 
-ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ
ระเบียบกฎหมายว่า
ด้วย การขออนุญาต
ก่อสร้าง 
-ผู้ขออนุญาตไม่ท า
ตามแบบแปลนที่ขอ
อนุญาตไว้ 
-การเตรียมเอกสารยื่น
ขออนุญาตไม่ครบท า
ให้ขั้นตอนการขอ
อนุญาตล่าช้า 

 
 
 
-พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-จัดท าแผ่นพับ/คู่มือ
เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติม 
เคลื่อนย้ายแจก
ส าหรับผู้มาติดต่อ 
ด้วยสื่อต่าง ๆ 

 
 
 
-ผอ.กองช่าง 
-นายช่างโยธา 



แบบ ปค.๕ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          ลงชื่อ         อนุกูล  สิมลี 
                                                                                                                                    ( นายอนุกูล   สิมลี  ) 
                                                                                                                                    ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                                                                                           วันที่ ๓๐  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



แบบ ปค.๔ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอ้ือต่อการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย์ รูปแบบการท างานของผู้บริหารเหมาะสมต่อ
การพัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่งการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กรการมอบอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
อย่างเหมาะสมกับงานท่ีปฎิบัติ โดยก าหนดแนวทางท่ีพึง
ปฎิบัติไว้ชัดเจนมีนโยบายและระบบการบริหารงานที่
ชัดเจน มีการแบ่งค าสั่งในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
การปฎิบัติหน้าที่ในนโยบายกฏหมายระเบียบข้อบังคับ 
ต่าง ๆ  
 

กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
   จากการวิเคราะห์บุคลากรยังไม่ชัดเจนในการปฎิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ศพด.อย่างเพียงพอ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามกฏ
ระเบียบข้อบังคับ และลดข้อผิดพลาด 
 

กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม   
    เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินด้านงบประมาณจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯและตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้พนักงานปฎิบัติหน้าที่ด้านการ
สอนให้มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน พบว่า  มีภารกิจตามโครงสร้าง จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่าจุดอ่อนที่เป็นความ
เสี่ยงที่ต้อการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยง คือ 
๑.กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
๒. กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
                                                          



แบบ ปค.๔ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะท างาน
ให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกท่ีชี้ให้เห็นถึงความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการเป็นต้น 
 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   หน่วยงานได้ด าเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ตามแผนและข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เสร็จทันตามก าหนด  มอบหมายหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดการเรียนการ
สอนด้านการศึกษา และจัดท าข้อมูลให้เป็นรูปธรรมสามารถ
ประเมินผลได้  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
ส านักปลัด กองคลัง เพื่อน ามาพิจารณาพัฒนาทั้งด้านแผนฯ
และงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    -ท าหนังสือเชิญผู้ปกครองมาประชุมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฎิบัติกาดรประจ าปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     -จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมโรงเรียนต่าง ๆ ของศูนย์เด็ก
เล็กฯ 
    -จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในด้านต่าง ๆ 
     -น าระบบ Internet มาใช้ในการบริหารและการปฎิบัติ 
ราชการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 
กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
ก าหนดผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ 
-เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญด้านการเงิน การบัญชี
และงานพัสดุอย่างเพียงพอเท่าที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการเงินการบัญชี
และด้านพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
-มีการทบทวนและก าหนดมาตรการงบประมาณในการ
จัดงานโครงการที่ใช้จ่าย งบประมาณที่ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
-มีการจัดท าแผนชี้แจงแนวทางด าเนินงาน 
 
 
 
   สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือมี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
องค์กรและหน่วยงานอ่ืน  
 
 
 
 



แบบ ปค.๔ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น โทรสอบถามข้อมูลทางราชการไปยัง
อ าเภอ จังหวัด หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
 

๕. การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฎิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฎิบัติงานเพื่อ
ติดตามปฎิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นส่วยนหนึ่งของกระบวนการปฎิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ปฎิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับงานด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ให้
เกิดข้อบกพร่องในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ระบบการติดตามมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฎิบัติตามระบบควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดย
น าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ในแผน
ปฎิบัติงานประจ าปีต่อไป ติดตามและดูแลสร้างจิตส านึก
ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ให้
ชัดเจนและศึกษากฏหมายระเบียบและข้อบังคับให้
ชัดเจน 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การติดตามประเมินผลการควบคุมพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ิมเติมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน และความถูกต้องในความพร้อมให้การตรวจสอบในการ
เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดต่อไป 
 
 
                                                                       ชื่อผู้รายงาน       ปิยะพงษ์  แยงค า  
                                                                                        ( นายปิยะพงษ์  แยงค า )  
                                                                               หัวหน้าส านักปลัด  รกัษาราชการแทน 
                                                                         ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                                                               วันที่ ๑๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านการศึกษา 
บุคลาการยังขาดความ 
เข้าใจด้านการเงิน การ
บัญชีและพัสดุ ศพด. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้
บุคลากรปฎิบัติงานให้
ถูกต้องตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดในการ
ปฎิบัติ 
 
 
 
 

 
-เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความช านาญด้านการ
จัดท างานการเงิน
บัญชีและพัสดุ 

 
-ส่งบุคลากรไป
ฝึกอบรมข้อระเบียบ
และกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 
-ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียนคุม
พัสดุและครุภัณฑ์ 
-ตรวจสอบความถูก
ต้องของทะเบียนคุม
งบประมาณรวมถึง
บัญชีรายรับ รายจ่าย
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
-บุคลากรยังขาด
ประสบการณ์ในการ
ปฎิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีและ
พัสดุ 
 
 

 
-ให้กองคลังเป็นพี่
เลี้ยงในการลงบัญชี
การเบิกจ่ายรวมถึง
การจัดเก็บเอกสาร 
-หัวหน้าหน่วยงาน
เพ่ิมการตรวจสอบ 
ควบคุมการจัดท า
บัญชี การจัดซื้อจัด 
จ้างอย่างต่อเนื่อง 
-ส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรม 
 

 
-เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา ฯ 
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ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 
   เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ
ให้พนักงานที่ปฎิบัติ
หน้าที่ด้านการสอนมี
ความรู้ความเข้าใจที่
เพียงพอในการ
ปฎิบัติงาน 
   เพ่ือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้
เพียงพอในการ
ปฎิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 

 
-เจ้าหน้าที่ท่ีปฎิบัติ
หน้าที่ยังต้องการ
ความรู้ให้เพียงพอใน
การปฎิบัติงาน 

 
-ประชุม ร่วมกับ
ผู้ปกครองเพ่ือประชุม
การเรียนการสอน 

 
-ประเมินศูนย์ ศพด.
เพ่ือเพ่ิมการตรวจสอบ
และความละเอียด
รอบคอบของการ
จัดท ารายการจัดซื้อ
จัดจ้าง ท าให้มีความ
ถูกต้องลดข้อผิดพลาด 

 
-เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติ
หน้าที่ยังต้องเพ่ิม
ความรู้ให้เพียงพอใน
การปฎิบัติงาน 

 
-มีการจัดท าแผนชี้แจง
แนวทางการ
ด าเนินงานของศูนย์ฯ 
-จัดส่งครูผู้ดูแลเด็ก
เข้ารว่มฝึกอบรมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
สม่ าเสมอ 

 
-เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา ฯ 



แบบ ปค. ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        ลงชื่อ         ปิยะพงษ์  แยงค า 
                                                                                                                                   ( นายปยิะพงษ์  แยงค า ) 
                                                                                                                         หวัหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 
                                                                                                                 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                                                                                                          วันที่  ๑๓   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



แบบ ปค.๔ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
๑.บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ 
๒.ผู้ตรวจฏีกา ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี เป็นบุคคล
เดียวกัน 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
๒.ระเบียบของกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชีการ
จัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.การปฎิบัติตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี 
๔.กฏหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.การประเมินเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
๑.บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชีลาคลอดบุตร 
ท าให้ผู้ตรวจฏีกา ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล
เดียวกัน 
 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ 
๒.ระเบียบของกรมการปกครองว่าด้วยการบันทึกบัญชีการ
จัดทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.การปฎิบัตติามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๔.กฏหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานฯกองคลัง  
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฎิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พงศ. 
๒๕๖๑ พบว่ากิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ไม่พบ
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงอยู่อย่างสม่ าเสมอ 



แบบ ปค.๔ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนโดยตรวจข้อมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
๒.ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและ
กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๕.กรรมการติดตามผล 
กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
ประเมินโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้อ านวยการคลัง ผู้
ตรวจสอบภายใน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัว
ใหญ ่
 
 
 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ประเมินองค์ประกอบควบคุม
ภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจัด
อ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 

๑. ผู้ตรวจฏีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชี เป็นคนเดียวกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่อีกคนลาคลอดบุตร 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ระเบียบของกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.

พ.ศ.๒๕๕๘ 
                                                                                 ไข่มุก  พรจ าศิล 

 ( นางสาวไข่มุก  พรจ าศิล ) 
    ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                 วันที ่๑๓  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบ ปค.๕ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านงาน
การเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชี
ถูกต้องครบถ้วนเป็นไป
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
การเงินและบัญชีเป็น
คนเดียวกัน เนื่องจาก
อีกหนึ่งคนลาคลอด
บุตร 

 
 
 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การ
ฝากเงิน การรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ 
อปท.พ.ศ. ๒๕๔๗และ
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-ระเบียบของกรมการ
ปกครอง ว่าด้วยการ
บันทึกบัญชีการจัดท า 

 
 
 
-สอบทานการ
ปฎิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
-การตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน 

 
 
 
-บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
เป็นบุคคลเดียวกัน 

 
 
 
-ผู้อ านวยการกองคลัง 
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 

 



แบบ ปค.๕ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต้าบลบัวใหญ่ 
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจ 
อื่น ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานจองรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

ความเสีย่ง การควบคุมภายในที่มีอยู ่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทะเบียนและรายงาน
การเงินของ อปท.
พ.ศ.๒๕๕๘ 
-การปฎิบัติตาม
ข้อบัญญัติ เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
-กฎหมาย หนังสือสั่ง
การ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

    

 
                                                  ไข่มุก  พรจ าศิล 
                                            ( นางสาวไข่มุก  พรจ าศิล  ) 
                                                ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                   วันที่ ๑๓ เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


