
ท่ี มค ๗๘๙๐๐.๐๑/๕๙๑ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
๗๒ หมู่ที่ ๑๓ ตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอําเภอกุดรัง

สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จํานวน ๑ เล่ม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน และการบิหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ได้ทําการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
ประจําปีงบประมาณ ๒๕65

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม



คํานํา

อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 78 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ กําหนดไว้
ว่ามีมาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม่ และมีเพียงพอหรือจุดอ่อนแล้วสรุปผลการประเมินรายงานทุกปี หลังสิ้น
ปีงบประมาณ ภายใน 90 วัน การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด เป็นการรายงานท่ีแสดงถึง วิธีการประเมินความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน ซ่ึงการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความส้ินเปลือง
ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทําอันเป็นการทุจริต

เพื่อให้การดําเนินการประเมินการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก อําเภอ
กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด จึงได้ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีงบประมาณ 2565 (สําหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เพื่อให้เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินของหน่วยงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการ
ปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จึงได้จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และควบคุมภายในหน่วยงานต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

10 ตุลาคม 2565



สารบัญ

หัวข้อ หน้า
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 1

- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 37

ภาคผนวก
- บันทึก
- คําส่ัง



แบบ ปค.1
หนังสือรับรองการประเมินผล

การควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก



แบบ ปค.1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

เรียน นายอําเภอกุดรัง

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกําหนดซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกํากับดูแลของ
นายอําเภอกุดรัง

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
วันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565



แบบ ปค.4
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบ

ของการควบคุมภายใน



1.
แบบ ปค.๔

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ การยึดหม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสําคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
- มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
- แจ้งพนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีถูก
- มีข้อกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพ่ือให้ม่ันใจว่า
พนักงานจะมีความซ่ือสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม
๑.๒ ผู้กํากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร
รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจาก
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงานงบประมาณ และการ
ดําเนินงาน
- มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาวิธีการลด
หรือป้องกันความเสี่ยง และมีความมุ่งม่ันที่จะให้บริการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับ
ดูแล
- มีการมอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคล
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบ

๑.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของสํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
หนังสือส่ังการ มีข้อกําหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม
และบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนทราบเป็นครั้งคราว เช่น มีการ
พิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนข้ันเงินเดือนด้วย
ความยุติธรรม

๑.๒ บุคลากรของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝก มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าท่ีภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้การดําเนินงานรายงานผลการควบคุมภายใน
ของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.๓ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมี
การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบไปด้วย งาน
บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและ งานประชาสัมพันธ์
งานกิจการสภา งานส่งเสริมการเกษตร โดยมีหัวหน้า
สํานักปลัดเป็นผู้กํากับดูแล



2.
แบบ ปค.๔

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
- มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปล่ียนแปลง
- มีการจัดทําแผนภูมิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและแผนภูมิ
พนักงานตามตําแหน่งหน้าท่ีสายการปฏิบัติงานให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบ
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน
- มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการ
จัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง
และเป็นปัจจุบัน
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมี
การปรับปรุง
๑.๕ การกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และมีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- สํานักงานปลัดมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๑.๔ ตําแหน่งมีคําอธิบายลักษณะงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และมีนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สํารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของข้าราชการ มีการจัดทําแผนการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด พร้อม
ท้ังมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๑.๕.๑ สํานักปลัดมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ

๑.๕.๒ มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักปลัดและมีการ
รายงานผลการประเมินให้หัวหน้าสํานักปลัดได้
รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑.๕.๓ มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
ส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
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(๑)
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(๒)
๒. การประเมินความเส่ียง
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดอย่างชัดเจนและวัดผลได้
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของสํานักปลัด
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมของสํานักปลัดชัดเจน ปฏิบัติและ
วัดผลได้
- สํานักปลัดมีการเผยแพร่และช้ีแจงให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน
๒.๒ การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- สํานักปลัดมีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การขาดบุคลากร เป็นต้น
๒.๓ การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
- สํานักปลัดได้พิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง มี
การวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ
เสี่ยง

๒.๑ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
มีคําสั่งแบ่งงานชัดเจนและแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคน
ทราบ มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินงานของตนเองได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
ภารกิจของงานมีการส่ือสารให้ทุกคนทราบและเข้าใจ
ตรงกัน และวัดผลได้

๒.๒ สํานักปลัดมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดลําดับความเสี่ยง ผลกระทบความเส่ียง และความถี่ท่ี
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์
ความเส่ียงดังกล่าว สํานักปลัดมีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิด
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอยู่
๒.๓ สํานักปลัดมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนและกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเส่ียง มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดข้ึนจากการกําหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเส่ียง
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(๒)
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กําหนดวิธีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง
๓ กิจกรรมควบคุม
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้
- กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยงของสํานักปลัด
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของสํานักปลัดไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโยลี จากการ
ตั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
- มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต่อความเสียหายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของ
สํานักงานปลัดเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี

๒.๔ สํานักปลัดมีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง
และกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการหมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทราบโดยท่ัวกัน และบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรมการควบคุม
ภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมและนําไปปฏิบัติ

๓.๑ บุคลากรในสํานักปลัดทุกคนทราบและเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมอยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับได้

๓.๒ สํานักปลัด มีการจัดทํางบประมาณ ผ่านระบบ
e-laas มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น การลง
เว็ปไซต์ LINE FACEBOOK แผ่นพับ เป็นต้น

๓.๓ สํานักปลัดมีคําสั่งมอบหมายงานและแบ่งหน้าท่ี
ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการแจ้งเวียนมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ
โดยท่ัวกัน และบุคลากรของสํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีส่วนร่วมในการกําหนดกิจกรรม
ควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และปรึกษาหารือให้
เข้าใจในการลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในและนําไปปฏิบัติ
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(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๔ สารสนเทศและการส่ือสาร
๔.๑ การจัดทําหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด
-สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการนําระบบ
Internet และระบบ Lan ท่ีมีประสิทธิภาพทําให้การ
บริหารงานของสํานักปลัด สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ทันเวลาสามารถตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว
๔.๒ การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน
ซ่ึงมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กําหนด
- มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงิน การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้อง ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนําข้อมูลลง
กลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๔.๓ การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด
- การติดต่อประสานงานภายใน อบต.เลิงแฝก ในเรื่องการ
เบิกจ่าย การประสานงานด้านอ่ืนของแต่ละสํานัก กอง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สํานัก/
กอง จังหวัด อําเภอ เทศบาล อบต.ข้างเคียง ในเรื่องของ
การขอคําชี้แจงแนะนําข้อมูลในการทํางาน

- สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีโทรศัพท์
ระบบภายในสํานักงาน โทรสารท่ีใช้ในการติดต่อประสานงาน
ในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการ
ติดต่อผ่านกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ
อบต. ได้เป็นอย่างดี

๔.๑ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้
และทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ สํานักปลัด มีการใช้ระบบสารสนเทศในการศึกษา
ข้อมูล รวบรวมข่าวสารต่างๆ และข้อมูลข่าวสารท่ี
สําคัญจากภายนอกหน่วยงาน มีการรวบรวมเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน การตัดสินใจ
สั่งการเพ่ือให้บุคลากรใน อบต.เลิงแฝก ได้ทราบข้อมูล
เพื่อนําไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารท้ังหน่วยงาน
ภายในและภายนอก อย่างพอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้
และทันต่อเหตุการณ์ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้
พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาจุดอ่อนและแนวทาง
การแก้ไข มีช่องทางให้ พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
สํานักปลัด มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก เช่น จากกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และ
เว็ปไซต์ของ อบต.



6.
แบบ ปค.๔

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)

๕ การติดตามประเมินผล
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
กําหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
๕.๒ การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับ
ดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ใน
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ และมีการกระทําอื่นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ และติดตามกํากับดูแล เพื่อให้
งานภายในมีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕.๑ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มี
การประเมินผลการดําเนินงานและรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการ
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ มีการ
ประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ

๕.๒ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มี
การรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในต่อผู้
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีการ
ติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบ มีการกําหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ในกรณีท่ีมี
การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ และมีการกระ
ทําอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ



7.

สรุปผลการประเมินโดยรวม :

จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ตามคําสั่งมอบหมายแบ่งงานภายในส่วนราชการ
ของ
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน
เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน ตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการควบคุมภายในครบ ๕
องค์ประกอบหลักของการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมท่ีเพียงพอและ

บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งข้ึน จึงได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับระยะเวลาการ
ดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รายงาน
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
หัวหนา้สํานักปลัดอบต.เลิงแฝก

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



8.

แบบ ปค.4

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
วิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือวิเคราะห์จาก

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านแผนที่
ภาษี ตลอดจนการใช้โปรแกรม LTAX 3000
และด้านการรับชําระภาษีผ่านระบบ KTB
Corporate Online
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมด้านการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้มีระบบควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว ไม่พบความเสี่ยง

๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
บันทึกบัญชี

วิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าท่ีหลายอย่างทําให้เกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมด้านการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบันทึกบัญชีมี
ระบบควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว ไม่พบความเสี่ยง

๑.๓ กิจกรรมการปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

วิเคราะห์ ๒ แนวทาง คือวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายใน บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดทําทะเบียน

กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายใน
ตามภารกิจงานประจํา ใน ๓ งาน คือ งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี และงาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบตุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ผลการประเมินพบว่า
๑. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บภาษี สามารถลดข้อผิดพลาดได้แต่ยังคง
ต้อง
กําหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป
๒. กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและการบันทึก
บัญชี
ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
อย่างใกล้ชิด สามารถลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของกองคลัง แต่ยังคงต้องกําหนด
กิจกรรมควบคุมต่อไป
๓. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบสามารถลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานแต่ยังคงต้องกําหนดกิจกรรม
ควบคุมต่อไป



ทรัพย์สินและการคํานวณค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก กิจกรรมด้านการ
ปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมีระบบ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว ไม่พบความเสี่ยง

๒. การประเมินความเส่ียง
๒.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือมี
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านแผนท่ีภาษี ตลอดจนการใช้
โปรแกรม LTAX 3000 และด้านการรับชําระ
ภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online

๒.๒ กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและ
การบันทึกบัญชี

ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มี
บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีหลายอย่างทํา
ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๒.๓ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
จัดทําทะเบียนทรัพย์สินและการคํานวณค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สิน

๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้
กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมมีดังนี้
(๑) จัดส่งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และเพ่ิม
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
(๒) มีการออกสํารวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ภาษีป้าย ภายในท้องที่เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



(๓) ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๓.๒ กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและ
การบันทึกบัญชี

กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมมีดังนี้
(๑) สรรหาบุคลากร มาดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองคลัง เพื่อกลั่นกรองงาน
ตรวจสอบ และอนุมัติรายการบันทึกบัญชีใน
ระบบ e-LAAS, KTB Corporate Online และ
NEW GFMIS THAI
(๒) จัดส่งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการเงินและ
บัญชีเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มความรู้ ความสามารถ และเพ่ิม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(๓) ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๓.๓ กิจกรรมการปฏิบัติด้านทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

กําหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมมีดังนี้
(๑) จัดส่งบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และเพ่ิม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
(๒) มีการจัดทําทะเบียนทรัพย์สิน การจําหน่าย
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเพื่อลดความผิดพลาด
ของรายงาน
(๓) ผู้บังคับบัญชา ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร
๔.๑ กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้
นําระบบแผนท่ีภาษีมาปฏิบัติงานในด้านการ
จัดเก็บรายได้ตามหนังสือส่ังการ



๔.๒ กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและ
การบันทึกบัญชี

นําระบบ e-LASS มาปฏิบัติงานในด้านบันทึก
ข้อมูลรับ-จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
ระบบ NEW GFMIS THAI เบิกเงินรายได้จาก
คลังจังหวัด, ระบบ KTB corperate online
ตรวจสอบเงินรับ-จ่าย
ผ่านระบบออนไลน์, รวมถึงรายงานข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตของกรมบัญชีกลาง, สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและข้อมูลสถิติการคลัง
ท้องถิ่น และรายงานข้อมูลให้สํานักงานคลัง
จังหวัด ตามหนังสือสั่งการ

๔.๓ กิจกรรมการปฏิบัติด้านทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ

นําระบบ e-LASS มาปฏิบัติงานในด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง, การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างในเว็บไซด์ของ อปท. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง, ระบบ e-PLAN และระบบ e-GP
ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง

๕. กิจกรรมการติดตามผล
กองคลังกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งกรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้
ม่ันใจว่าการตรวจสอบและ
การสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการ
สั่งการ และดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที



11.

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะห์สํารวจ กองคลัง มีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
แผนท่ีภาษี ตลอดจนการใช้โปรแกรม LTAX 3000 และด้านการรับชําระภาษีผ่านระบบ KTB Corporate Online
แต่ต้องส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน และยังคงต้องกําหนดกิจกรรม
ควบคุมต่อไป

๒. กิจกรรมการปฏิบัติด้านการเงินและการบันทึกบัญชี บุคลากรรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างทํา
ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ควรสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง มากลั่นกรองงาน และ
อนุมัติรายการบันทึกบัญชีในระบบ เพื่อลดความเสี่ยง ลดข้อผิดพลาด การทุจริต และมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของกองคลังแต่ยังคงต้องกําหนดกิจกรรม
ควบคุมต่อไป

๓. กิจกรรมการปฏิบัติงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีนักวิชาการพัสดุและผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุฯ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และมีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แต่ยังคงต้องมีการส่งเจ้าหน้าท่ีได้
เข้าอบรม เพ่ิมเติมทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาดและความล่าช้าเก่ียวกับงานพัสดุ แต่
ยังคงต้องกําหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป

ผู้รายงาน
(นายอนุสรณ์ ดวงศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



12.
แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ส่วนงานกองช่าง
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานในกองช่างมีไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน

๑.๒ ระบบการควบคุมกํากับดูแลบุคลากรภายในกองช่าง

๒.การประเมินความเส่ียง
๒.๑.งานด้านการแจ้งลงงานและส่งมอบงานก่อสร้าง
(๑) มีการรับแจ้งลงงานก่อสร้างทราบเป็นลายลักษณ์

อักษรจากทางกองคลัง(งานพัสดุ) หรือไม่
(๒) มีการรับแจ้งการส่งมอบงานก่อสร้างทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากทางกองคลัง(งานพัสดุ) หรือไม่
๒.๒.งานด้านการประสานการจัดทําเอกสารสัญญาจ้าง

และแบบแปลนประกอบงานก่อสร้าง ระหว่าง กองคลัง(งาน
พัสด)ุ กับกองช่าง

(๑) มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างของ
กองคลัง(งานพัสดุ)เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของกอง
ช่าง หรือไม่

(๒) มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างของ
กองคลัง(งานพัสดุ)เพ่ือใช้ในการตรวจการจ้างของกองช่าง
หรือไม่

(๓) มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างของ
กองคลัง(งานพัสดุ) เพื่อใช้ในการคํานวณค่างานเพิ่ม/ลด กรณี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและข้อกําหนดของ
สัญญา ของกองช่าง หรือไม่

(๔) มีการรับทราบเอกสารสัญญาจ้างพร้อมแบบ
แปลน จากกองคลัง(งานพัสดุ) ให้กับทางกองช่าง หรือไม่

-การปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่างมีบุคลากรที่ไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานจึงทําให้การทํางานด้าน
เอกสารยังล่าช้าบ้าง

-เนื่องจากบุคลากรภายในกองช่างขาดแคลนทํา
ให้ไม่มีระบบการควบคุมกํากับดูแลบุคลากรภายใน
กองช่างที่ดี

-ไม่มีการรับแจ้งลงงานก่อสร้างทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากทางกองคลัง

-ไม่มีการรับแจ้งการส่งมอบงานก่อสร้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางกองคลัง

-ไม่มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของกองช่าง จาก
กองคลัง(งานพัสดุ)

-ไม่มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
เพื่อใช้ในการตรวจการจ้างของกองช่าง จากกองคลัง
(งานพัสด)ุ

-ไม่มีการนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
เพื่อใช้ในการคํานวณค่างานเพิ่ม/ลด กรณีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและข้อกําหนดของ
สัญญา ของกองช่าง จากกองคลัง(งานพัสดุ)

-ไม่มีการรับทราบเอกสารสัญญาจ้างพร้อมแบบ
แปลน จากกองคลัง(งานพัสด)ุ ให้กับทางกองช่าง



13.
แบบ ปค.๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๒.๓.งานด้านการกําหนดราคากลาง
(๑) มีการประสานการกําหนดราคากลางงานตกลง

จ้างหรืองานราคาที่ต่ํากว่าหน่ึงแสนบาท ระหว่างกองคลัง
(งานพัสดุ) และกองช่าง หรือไม่
๓.กิจกรรมการควบคุม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการทํางานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในกองช่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบท่ี
กําหนด และมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร และประชาชน ท้ังนี้ต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.๑.งานด้านการแจ้งลงงานและส่งมอบงานก่อสร้าง
(๑) การรับแจ้งลงงานก่อสร้างให้ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษรจากทางกองคลัง

(๒) การรับแจ้งการส่งมอบงานก่อสร้างให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากทางกองคลัง

๒.๒. งานด้านการประสานการจัดทําเอกสารสัญญา
จ้างและแบบแปลนประกอบงานก่อสร้าง ระหว่าง กองคลัง
(งานพัสดุ) กับกองช่าง

(๑) การนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
ของกองคลัง(งานพัสดุ)เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของ
กองช่าง

(๒) การนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
ของกองคลัง(งานพัสดุ)เพื่อใช้ในการตรวจการจ้างของกอง
ช่าง

(๓) การนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้าง
ของกองคลัง(งานพัสดุ)เพื่อใช้ในการคํานวณค่างานเพ่ิม/ลด
กรณีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการและข้อกําหนด
ของสัญญา ของกองช่าง

-ไม่มีการประสานการกําหนดราคากลางงานตกลงจ้าง
หรืองานราคาที่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาท ระหว่างกองคลัง(งาน
พัสดุ) และกองช่าง

-ควรแจ้งลงงานก่อสร้างให้กองช่างทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร และทันตามเวลาที่กําหนดและเป็นปัจจุบัน

-ควรแจ้งการส่งมอบงานก่อสร้างให้กองช่างทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร และทันตามเวลาที่ กําหนดและเป็น
ปัจจุบัน

-ควรนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างเพ่ือใช้ใน
การควบคุมงานก่อสร้างของกองช่าง

-ควรนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างเพ่ือใช้ใน
การตรวจการจ้างของกองช่าง

-ควรนําแบบแปลนมาประกอบกับสัญญาจ้างเพ่ือใช้ใน
การคํานวณค่างานเพ่ิม/ลด กรณีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ
รูปรายการและข้อกําหนดของสัญญา ของกองช่าง



14.
แบบ ปค.๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๔) การรับทราบเอกสารสัญญาจ้างพร้อมแบบ
แปลน จากกองคลัง(งานพัสดุ) ให้กับทางกองช่าง

๒.๓.งานด้านการกําหนดราคากลาง
(๑) การประสานการกําหนดราคากลางงานตกลง

จ้างหรืองานราคาที่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทระหว่างกองคลัง
(งานพัสดุ) และกองช่าง
๔.สารสนเทศและการส่ือสาร

- ใช้หนังสือแจ้งประสาน สํานัก/กอง

- จัดทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ สํานัก/กอง
ทราบขั้นตอนการทํางานของกองช่าง

๕.การติดตามประเมินผล
- ติดตามจากบันทึกขอตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน

ของกองช่าง

- ติดตามจากการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของ
สํานัก/กอง จากท้องถ่ิน จังหวัด สตง. เป็นต้น

- ใช้แบบสํารวจความพึงพอใจของ สํานัก/กอง และ
ประชาชน ท่ีมารับบริการ

-ควรทําสําเนาเอกสารสัญญาจ้างพร้อมแบบแปลน
จากกองคลัง(งานพัสดุ) ให้กับทางกองช่างได้รับทราบ
เป็นเอกสารหลักฐานประกอบงานก่อสร้างด้วยทุกครั้ง

-กองคลัง(งานพัสดุ) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานตกลงจ้างหรืองานราคาที่ตํ่ากว่า
หนึ่งแสนบาทด้วย ทุกครั้ง

-ได้มีการจัดทําหนังสือแจ้งประสาน สํานัก/กอง
พร้อมทั้งประชาชนผู้มีส่วนร่วมกับงานภายในกองช่าง

-ได้มีการจัดทําแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ สํานัก/
กอง พร้อมทั้งประชาชนผู้มาขอรับบริการต่าง ๆ ภายใน
กองช่าง ได้ทราบขั้นตอนการทํางานของกองช่าง

-นักวิชาการตรวจสอบภายในได้ดําเนินการขอ
ตรวจสอบเอกสารการปฏิบั ติงานของกองช่างเมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยและเสนอต่อนายกแล้วจะออก
รายงานให้กองช่างทราบต่อไป

-เมื่อได้รับการตรวจการดําเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบนอกแล้วจะมีรายงานผลการตรวจการ
ดําเนินงานเพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อบกพร่องและข้อแก้ไข
เพื่อให้การดํา เนินงานภายในกองช่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนด

-เพื่อทราบถึงผลการดําเนินงานภายในกองช่างว่ามี
ข้อดี ข้อบกพร่องและต้องแก้ไขอย่างไร เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการดําเนินงานท่ีดีและถูกต้อง ต่อไป



15.

ผลการประเมินโดยรวม
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกําหนดให้มี

การประเมิน ความเส่ียงทุกงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน
นําเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกําหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับความเส่ียง ซึ่งจะทําให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของการขอ
ความร่วมมือจากสถานที่ต่างๆต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อความช่วยเหลือจากสถานที่
ต่างๆ

ผู้รายงาน
(นายศราวุฒิ แก้วมณีจันทร์)

ผู้อํานวยการกองช่าง
วันท่ี 3 ตุลาคม 2565



16.

แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ การยึดหม่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสําคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
- มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร
- แจ้งพนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกําหนดด้าน
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติท่ีถูก
- มีข้อกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพ่ือให้ม่ันใจว่า
พนักงานจะมีความซ่ือสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม
๑.๒ ผู้กํากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร
รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล
ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงบประมาณ และการ
ดําเนินงาน
- มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อการกระจาย
อํานาจ
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ มีการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง และมีความ
มุ่งม่ันท่ีจะให้บริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือส่ังการ มีข้อกําหนดด้านคุณธรรม
จริยธรรม และบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียน
ให้พนักงานทุกคนทราบเป็นครั้งคราว เช่น การทําทัณฑ์บน
งดการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการพิจารณาความดีความชอบ
การเล่ือนข้ันเงินเดือนด้วยความยุติธรรม

๑.๒ บุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีทัศนคติท่ีดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่น
ท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มีการแต่งตั้ง
คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้
การดําเนินงานรายงานผลการควบคุมภายในของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝกเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ



17.

แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้
กํากับดูแล
- มีการมอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ
- มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปล่ียนแปลง
- มีการจัดทําแผนภูมิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและแผนภูมิ
พนักงานตามตําแหน่งหน้าท่ีสายการปฏิบัติงานให้พนักงานทุก
คนได้รับทราบ
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน
- มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการ
จัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง
และเป็นปัจจุบัน
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมี
การปรับปรุง

๑.๓ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีการจัดโครงสร้างสายการ
บังคับบัญชา อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่
เหมาะสม ประกอบไปด้วย งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม งานบริหารการศึกษา งานแผน
และวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
งานประเพณี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้
กํากับดูแล

๑.๔ ตําแหน่งมีคําอธิบายลักษณะงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และมีนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สํารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของข้าราชการ มีการจัดทําแผนการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด พร้อม
ท้ังมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน



18.

แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๑.๕ การกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และมีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๒. การประเมินความเส่ียง
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและวัดผลได้
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการเผยแพร่และ
ชี้แจงให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน

๑.๕.๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการจัดทํา
คําส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๕.๒ มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และมีการรายงานผลการประเมินให้
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้
รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑.๕.๓ มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
ส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

๒.๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งแบ่งงานชัดเจนและแจ้ง
เวียนให้บุคลากรทุกคนทราบ มีการกําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการดําเนินงานของตนเองได้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจของงานมีการส่ือสารให้ทุกคนทราบ
และเข้าใจตรงกัน และวัดผลได้



19.

แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๒.๒ การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการระบุและ
ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
การขาดบุคลากร เป็นต้น
๒.๓ การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้พิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิด
หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กําหนดวิธีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง

๒.๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่วนร่วมใน
การระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีการกําหนดเกณฑ์
ในการพิจารณา จัดลําดับความเสี่ยง ผลกระทบความ
เสี่ยง และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมมีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอยู่
๒.๓ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีส่วนร่วม
ในการระบุและประเมินความเส่ียง มีการระบุความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีการ
วิเคราะห์สาเหตุของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการ
พิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
๒.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการ
กําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง และกําหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
และมีการแจ้งเวียนการหมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้ทราบโดยท่ัวกัน และบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมในการกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลด
ความเส่ียง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและนําไป
ปฏิบัติ



20.

แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๓ กิจกรรมควบคุม
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้
- กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์และผ
ลการประเมินความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโยลี จากการ
ตั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
- มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต่อความเสียหายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑ บุคลากรในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ทุกคนทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้อย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทราบ และปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมอยู่ในระดับท่ีทุกคน
ยอมรับได้

๓.๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดทํา
ใบปริมาณงานผ่านระบบคอมพิวเอต์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การลงเว็ปไซต์ LINE
FACEBOOK แผ่นพับ เป็นต้น
๓.๓ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคําสั่งมอง
หมายงานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแจ้งเวียนมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทราบโดยท่ัวกัน และบุคลากร
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีส่วนร่วมในการกําหนด
กิจกรรมควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและนําไปปฏิบัติ
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แบบ ปค.๔
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๔ สารสนเทศและการส่ือสาร
๔.๑ การจัดทําหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมี
คุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด
-กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝกมีการนําระบบ Internet และระบบ Lan ท่ีมี
ประสิทธิภาพทําให้การบริหารงานของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาสามารถ
ตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว
๔.๒ การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายในซ่ึงมี
ความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด
- มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงิน การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวข้อง ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนําข้อมูลลงกลุ่ม LINE
กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๔.๓ การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด
- การติดต่อประสานงานภายใน อบต.เลิงแฝก ในเรื่องการเบิกจ่าย
การประสานงานด้านอ่ืนของแต่ละสํานัก กอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สํานัก/กอง
จังหวัด อําเภอ เทศบาล อบต.ข้างเคียง ในเรื่องของการขอคํา
ชี้แจงแนะนําข้อมูลในการทํางาน

๔.๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูล รวบรวมข่าวสารต่างๆ
และข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญจากภายนอกหน่วยงาน มีการ
รวบรวมเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงาน
การตัดสินใจสั่งการเพื่อให้บุคลากรใน อบต.เลิงแฝก ได้
ทราบข้อมูลเพ่ือนําไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
พอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ มีการ
สื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายในปัญหา
จุดอ่อนและแนวทางการแก้ไข มีช่องทางให้ พนักงาน
สามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การดําเนินงานของกองช่าง มีการรับฟังและพิจารณาข้อ
ร้องเรียนจากภายนอก เช่น จากกลุ่ม LINE กลุ่ม
FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.



22.
แบบ ปค.๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝก มีโทรศัพท์ระบบภายในสํานักงาน โทรสารท่ีใช้
ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีการติดต่อผ่านกลุ่ม LINE กลุ่ม

FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต. ได้เป็นอย่างดี

๕ การติดตามประเมินผล
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
กําหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
๕.๒ การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับ
ดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม
- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

๕.๑ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานและรายงานให้ผู้กํากับดูแลทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็นอิสระ

๕.๒ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการติดตามผล การแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการประเมินผลและการตรวจสอบ
มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที
ในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการ



23.
แบบ ปค.๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

- มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ใน
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ และมีการกระทําอื่นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
ในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ และติดตามกํากับดูแล เพื่อให้
งานภายในมีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
และมีการกระทําอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยสําคัญ

สรุปผลการประเมินโดยรวม :

จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ตามคําสั่งมอบหมายแบ่งงานภายในส่วนราชการของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการควบคุมภายในครบ ๕
องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมท่ีเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น จึงได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับระยะเวลาการดําเนินการสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รายงาน
(นางพจนา ไชยชิน)

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



24.
แบบ ปค. ๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีและเอื้อต่อการ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการมีศีลธรรม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่
ตรวจพบหรือสิ่งท่ีต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสร้างขององค์กร การมอบอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสม
ในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วน ทํา
ให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ส่วน
งานย่อยบางหน่วยงานซ่ึงยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยงท่ี
ต้องปรับปรุง

๒. การประเมินความเส่ียง
มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทํางานให้
สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กําหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปัจจัย
ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุของ
องค์กร หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเหมาะสมนอกจากนี้มีกลไกที่ช้ีให้เห็นถึงความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย เช่น
ระเบียบ เช่น การดําเนินงานยังมีความเสี่ยงเนื่องจาก
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออํานวยให้อํานาจหน้าท่ีของอบต.
เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการประเมิน
ความเส่ียง ตามวิธีท่ีจะกําหนดเอกสาร คําแนะนํา :
การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยงก็ยังมี
จุดอ่อน จากปัจจัยภายในและภายนอก แต่ถึงอย่างไร
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ก็ได้จัดให้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก



25.

แบบ ปค. ๔
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

๓. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทําให้ม่ันใจว่า เม่ือนําไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ กิจกรรมเพื่อ
การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุ
ความเส่ียงในทุกจุดสําคัญ จึงทําให้บางกิจกรรมย่อยมี
การควบคุมที่ไม่เพียงพอ

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและ
ดําเนินกิจกรรมขององค์กร รวมท้ังข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก
ภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายใน
องค์กร ในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ี
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอก
องค์กร ท่ีมีผลทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง

๕. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องนอกจากนี้
มีการประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นคร้ังคราว กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องควรกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความม่ันใจ
ว่าข้อตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดําเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที

การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร



26.

ผลการประเมินโดยรวม
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการ

ควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ดังนี้

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ีมี
ความสําคัญ ท่ัวท้ังองค์กร เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ

๒. ดําเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามสมควร แก่กรณี และ
สั่งกําชับให้หัวหน้าแต่ละส่วนสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องสําคัญโดยใกล้ชิด และ
ติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด รวมท้ังสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ผู้รายงาน
(นางยุภาพร เชื้อปาศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



27.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ การยึดหม่นในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม
- มีการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสําคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
- มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร
- แจ้งพนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม และ
แนวทางการปฏิบัติท่ีถูก
- มีข้อกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็นเพ่ือให้ม่ันใจว่า
พนักงานจะมีความซ่ือสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม
๑.๒ ผู้กํากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร
รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจาก
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการรายงบประมาณ และการ
ดําเนินงาน
- มีทัศนคติและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อการกระจายอํานาจ
- มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาวิธีการลด
หรือป้องกันความเสี่ยง และมีความมุ่งม่ันที่จะให้บริการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้กํากับ
ดูแล
- มีการมอบหมายอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับบุคคล
ท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบ

๑.๑ บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ มีข้อกําหนด
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบเป็น
ครั้งคราว เช่น การทําทัณฑ์บน งดการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มีการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือน
ข้ันเงินเดือนด้วยความยุติธรรม
๑.๒ บุคลากรของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีทัศนคติท่ีดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความ
มุ่งม่ันท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มี
การแต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อให้การดําเนินงานรายงานผลการควบคุม
ภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนตําบล
เลิงแฝกเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับ
บัญชา อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ประกอบไปด้วย งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งาน
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความ
สะอาด งานควบคุมโรค โดยมีผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้กํากับดูแล



28.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
- มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดําเนินงาน
- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จําเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มี
การเปล่ียนแปลง
- มีการจัดทําแผนภูมิการจัดองค์กรท่ีถูกต้องและแผนภูมิ
พนักงานตามตําแหน่งหน้าท่ีสายการปฏิบัติงานให้พนักงานทุก
คนได้รับทราบ
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หน่วยงาน
- มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ มีการ
จัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตําแหน่ง
และเป็นปัจจุบัน
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จของงาน และมีการระบุอย่าง
ชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมี
การปรับปรุง
๑.๕ การกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
- มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และมีการ
กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

๑.๔ ตําแหน่งมีคําอธิบายลักษณะงานไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และมีนักทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สํารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของข้าราชการ มีการจัดทําแผนการ
ฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด พร้อม
ท้ังมีการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๑.๕.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการจัดทําคําสั่ง
มอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน
พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๕.๒ มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมและมีการรายงานผลการประเมินให้
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง
๑.๕.๓ มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
ส่วนราชการให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กําหนดอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ



29.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๒. การประเมินความเส่ียง
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและวัดผลได้
- มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมของกองช่างชัดเจน ปฏิบัติและ
วัดผลได้
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการเผยแพร่และชี้แจงให้
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน
๒.๒ การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น
การเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การขาด
บุคลากร เป็นต้น
๒.๓ การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความสําคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิด
หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง

๒.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝกมีคําสั่งแบ่งงานชัดเจนและแจ้งเวียนให้
บุคลากรทุกคนทราบ มีการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดําเนินงานของตนเองได้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับภารกิจของงานมีการส่ือสารให้ทุกคนทราบ
และเข้าใจตรงกัน และวัดผลได้

๒.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยมีการกําหนดเกณฑ์ใน
การพิจารณา จัดลําดับความเสี่ยง ผลกระทบความเส่ียง
และความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีจุดอ่อน/ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกอยู่
๒.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีการ
วิเคราะห์สาเหตุของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นและกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง มีการ
พิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง



30.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๒.๔ การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบควบคุมภายใน
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
กําหนดวิธีการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
กําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียง
๓ กิจกรรมควบคุม
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้
- กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค์และผ
ลการประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
- มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโยลี จากการ
ตั้งกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง
- มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานท่ีเสี่ยงต่อความเสียหายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบ
- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดําเนินงานของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี

๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการกําหนด
วิธีการควบคุมความเสี่ยง และกําหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมี
การแจ้งเวียนการหมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทราบโดยทั่วกัน และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมและนําไปปฏิบัติ

๓.๑ บุคลากรในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกคน
ทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และ
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมอยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับ
ได้
๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการจัดข้อมูลผ่าน
ระบบคอมพิวเอต์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ
เช่น การลงเว็ปไซต์ LINE FACEBOOK แผ่นพับ เป็น
ต้น

๓.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีคําสั่งมองหมาย
งานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแจ้งเวียนมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน และบุคลากรของ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝกมีส่วนร่วมใน
การกําหนดกิจกรรมควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและนําไปปฏิบัติ



31.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)
๔ สารสนเทศและการส่ือสาร
๔.๑ การจัดทําหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด
-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิง
แฝกมีการนําระบบ Internet และระบบ Lan ท่ีมี
ประสิทธิภาพทําให้การบริหารงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลาสามารถ
ตรวจเช็คข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว
๔.๒ การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน
ซ่ึงมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กําหนด
- มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
การเงิน การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวข้อง ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และนําข้อมูลลง
กลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK และเว็ปไซต์ของ อบต.
๔.๓ การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด
- การติดต่อประสานงานภายใน อบต.เลิงแฝก ในเรื่องการ
เบิกจ่าย การประสานงานด้านอ่ืนของแต่ละสํานัก กอง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น สํานัก/
กอง จังหวัด อําเภอ เทศบาล อบต.ข้างเคียง ในเรื่องของ
การขอคําชี้แจงแนะนําข้อมูลในการทํางาน

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเ
ลิงแฝก มีโทรศัพท์ระบบภายในสํานักงาน โทรสารท่ีใช้ในการ
ติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝก มีการติดต่อผ่านกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK
และเว็ปไซต์ของ อบต. ได้เป็นอย่างดี

๔.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
เพียงพอ เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการศึกษาข้อมูล รวบรวมข่าวสารต่างๆ
และข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญจากภายนอกหน่วยงาน มี
การรวบรวมเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารงาน การตัดสินใจสั่งการเพื่อให้บุคลากรใน
อบต.เลิงแฝก ได้ทราบข้อมูลเพื่อนําไปปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝกมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง
พอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ มี
การส่ือสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุม
ภายในปัญหาจุดอ่อนและแนวทางการแก้ไข มี
ช่องทางให้ พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของกอง
ช่าง มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจาก
ภายนอก เช่น จากกลุ่ม LINE กลุ่ม FACEBOOK
และเว็ปไซต์ของ อบต.



32.
แบบ ปค.๔

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ข้อสรุป

(๒)

๕ การติดตามประเมินผล
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
กําหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะได้มีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
๕.๒ การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับ
ดูแลเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
- มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ใน
กรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือส่ังการ และมีการกระทําอื่นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ และติดตามกํากับดูแล เพื่อให้
งานภายในมีการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีการประเมินผลการดําเนินงาน
และรายงานให้ผู้กํากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ประเมินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ

๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก มีการรายงานผลการประเมินการ
ควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบ มีการกําหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับดูแลทันที ในกรณีท่ีมี
การทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ และมีการกระ
ทําอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ



33.
สรุปผลการประเมินโดยรวม :

จากการติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ตามคําสั่งมอบหมายแบ่งงานภายในส่วนราชการ
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีการแบ่งงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการ
ควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบหลักของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมท่ี
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งข้ึน จึงได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับ
ระยะเวลาการดําเนินการ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รายงาน
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



34.
แบบ ปค.๔

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

ส่วนงานกองส่งเสริมการเกษตร
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.๑ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานในกองส่งเสริมการเกษตรมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน

๑.๒ เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ
ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ

๒.การประเมินความเส่ียง
๒.๑. ขาดเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ด้านการเกษตร
๒.๒. สภาพภู มิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ

ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า

๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร โดยตรง

ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมเติมความรู้
ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับ
เกษตรอําเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี

-การปฏิบัติหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตรมี
บุคลากรท่ีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานจึงทําให้การ
ทํางานด้านเอกสารยังล่าช้าบ้าง

-เนื่องจากบุคลากรภายในกองส่งเสริมการเกษตรขาด
แคลนทําให้ไม่มีระบบการควบคุมกํากับดูแลบุคลากร
ภายในกองส่งเสริมการเกษตรท่ีดี



35.

ผลการประเมินโดยรวม

พบว่า ขาดเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ด้านการเกษตรและมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
และสภาพภูมิอากาศ โอกาสท่ีจะให้การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า

ผู้รายงาน
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันท่ี 3 ตุลาคม 2565



36.
แบบ ปค.๕

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี
สําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล

การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง

ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง

การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม

๑.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การจัดทําประชาคมเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์

-เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน

-เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ในการ
พัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ีของ อบต.และเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน

-ประชาชนและผู้นํา
เสนอปัญหาความ
ต้องการไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงของ
ชุมชน การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจึงไม่
ครอบคลุมและไม่ตรง
ตามความต้องการของ
ประชาชน

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นํา
และประชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
แท้จริง

-สร้างการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ต้องการแก้ไขปรับปรุงใน
ชุมชนเพ่ือผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยตรง

-กําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจ อํานาจหน้าที่
และนโยบายแผนการ
พัฒนา

- โครงการท่ีตั้งตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ินมี
จํานวนมากและไม่
สามารถจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้ตามแผน
ทําให้การแก้ไขปัญหา
ได้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชน

-ทบทวนการจัดทํา
แผนพัฒนาโดย
ทบทวนนโยบาย
เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน

- ให้คําปรึกษา ให้
ความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ
ให้ประชาชนทราบ
อย่างท่ัวถึง

สํานักปลัด



37.
แบบ ปค.๕

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๒.งานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์
-เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที

-เม่ือเกิดภัยพิบัติ เช่น
วาตภัย อุทกภัย
อัคคีภัย เจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่
เพียงพอ
-เกิดวาตภัยประชาชน
อาจได้รับความ
เดือดร้อนจากน้ําป่า
ไหลหลาก น้ําท่วมขัง
บ้านเรือน เส้นทางการ
สัญจรและพ้ืนท่ี
การเกษตร

-มีการจัดทําแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
-มีคําสั่งมอบหมาย
งานกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการ
รับแจ้งเหตุการณ์ภัย
พิบัติฉุกเฉินต่าง ๆ
-จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่
เจ้าหน้าที่

-กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-ซักซ้อมเจ้าหน้าท่ี
เตรียมความพร้อมด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ในการ
ให้ความช่วยเหลือให้
สามารถใช้งานได้ทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีจะเกิด
ตลอดเวลา

-ช่วงฤดูมรสุม
ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
วาตภัยน้ําป่าไหล
หลากเข้าท่วมขัง
บ้านเรือน เส้นทาง
การสัญจรและท่วม
ขังพ้ืนที่การเกษตร

-จัดฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยแก่เจ้าหน้าท่ี
และอาสาสมัคร
-ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้กับ
ประชาชนในช่วง
ของฤดูมรสุม

สํานักปลัด



38.
แบบ ปค.๕

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีสําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์
(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๓.งานด้านการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ
และเพ่ือให้การกําหนดอัตรากําลัง
ท่ีเหมาะสมกับภารกิจงานไม่ให้
เกิดปัญหาคนล้นงาน

-ระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็นจํานวน
มากและมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ทําให้เกิดความไม่
ชัดเจน ซ่ึงผู้ปฏิบัติงาน
จําเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจและมีความ
ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน

-ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
ระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ
และถ่ายทอดให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ

-กําหนดกรอบ
อัตรากําลังโดย
คํานึงถึงความจําเป็น
และภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่
กฏหมายกําหนด
- มีการรายงาน
ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับช้ันเป็น
ลายลักษณ์อักษร

- มีระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานเป็น
จํานวนมากอยู่เสมอ
ทําให้เกิดความไม่
ชัดเจนซ่ึงผู้ปฏิบัติงาน
จําเป็นต้องศึกษา
เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป

- ศึกษาจากคู่มือ
การจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ปี
และหนังสือสั่งการ
ท่ีเกี่ยวข้อง
- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด



39.
แบบ ปค.๕

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๔.งานกิจการสภา
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไป
ตามระเบียบกฏหมายท่ีถูกต้อง

-เอกสารท่ีจะนําเข้า
ประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน
อาจทําให้การพิจารณา
ดําเนินการต่างๆ ท่ีขอ
อนุมัติจากสภาฯล่าช้าไม่
ทันต่อเหตุการณ์
- การส่งเรื่องจากส่วน
ราชการต่าง ๆ เพื่อให้
พิจารณาล่าช้าและไม่
สอดคล้องกับระยะเวลา
ตามระเบียบข้อบังคับการ
ประชุมสภาที่กําหนดไว้

-จัดทําเอกสารต่าง ๆ ให้
แล้วเสร็จก่อนท่ีจะนําเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุมสภา
- แจ้งกําหนดการท่ีชัดเจน
และกําหนดวันรับเอกสาร
มีกําหนดการส้ินสุดตาม
ระเบียบท่ีกําหนด
- เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพิ่มเติมความรู้ด้าน
งานกิจการสภาฯ

-จัดทําคําสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
ช่วยเหลืองาน
กิจการสภาฯให้
ชัดเจน
- จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรม
เพิ่มเติมความรู้
ด้านงานกิจการ
สภาฯ

- การจัดเตรียม
เอกสารเพื่อ
ประกอบการ
ประชุมยังล่าช้ามี
ความผิดพลาด
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบแต่ละ
ส่วนไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนด

-เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
กิจการสภาฯ
ติดตามเอกสารท่ี
จะนําเข้าประชุม
เพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้า

สํานักปลัด



40.
แบบ ปค.๕

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๕.งานด้านสารบรรณ
วัตถุประสงค์
-เพ่ือให้งานสารบรรณเป็น
ระบบ ระเบียบ สะดวกต่อการ
จัดเก็บ อ้างอิง ค้นหาและ
สามารถสืบค้นได้สะดวก
รวดเร็ว

-จํานวนเอกสารของแต่ละ
สํานัก/กองมีจํานวนมาก
และพ้ืนท่ีจัดเก็บเอกสารไม่
เพียงพอเจ้าหน้าท่ียังขาด
ความเข้าใจและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน
- การจัดเก็บและแยก
ประเภทหนังสือแต่ละแฟ้ม
ไม่ตรงตามช่ือเร่ืองหนังสือ

-คําส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการและงานสารบรรณ
- เจ้าหน้าท่ีต้องติดตามและ
ประสานงานกับทุกส่วนงานเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนและทันต่อเวลา
- ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารราชการ
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากระบบ
อินเตอร์เน็ตทุกวัน
- มีทะเบียนคุมแฟ้มหนังสือราชการ
อย่างชัดเจน

-แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
-มีการติดตาม
ตรวจสอบระบบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ําเสมอ

-เจ้าหน้าท่ีขาด
ความรอบครอบ
ในการรับส่ง
หนังสือราชการทํา
ให้การจัดเก็บและ
นําส่งหนังสือ
ราชการผิดพลาด
เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน

-ลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกฉบับและนําไปจ่าย
ให้กับผู้รับผิดชอบทันที
- ตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลข่าวสารราชการ
จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจากระบบ
อินเตอร์เน็ตทุกวัน

สํานักปลัด

ลงชื่อ
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสํานักปลัดอบต.เลิงแฝก
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



41.
แบบ ปค.5

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ท่ีสําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ

ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน
2. เพื่อให้การดําเนินการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม ฯลฯ ปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับ

1.การจัดเก็บรายได้
ไม่มี
ประสิทธิภาพ
2.การดําเนินการ
จัดเก็บ
ภาษีปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมาย
และข้อบังคับ
3.เกิดความผิดพลาด
ใน
การจัดเก็บภาษี

1.จัดส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ เข้า
รับการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์
2.ผู้บังคับบัญชา
ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด

1.ตรวจสอบการส่ง
บุคลากรของกอง
คลังเข้ารับการ
ฝึกอบรม ประชุม
สัมมนา
2.ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง
3.ติดตามการจัดทํา
แผนที่ภาษีและการ
รับชําระภาษีผ่าน
ระบบ

1.ระบบการจัดทํา
แผนที่ภาษียัง
ไม่แล้วเสร็จมีการ
พัฒนาต่อเน่ือง
2.ขาดบุคลากรด้าน
นิติกรเนื่องจากงาน
จัดเก็บรายได้มี
ความเส่ียงในด้าน
การฟ้องร้อง บังคับ
คดีสูง

1.พัฒนาบุคลากรให้เข้า
รับการฝึกอบรม สัมมนา
ประชุมร่วมกับสถาบัน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ตามที่ สถ.
กําหนด
2.ผู้บังคับบัญชา
ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
3.เร่งรัดให้มีการจัดทํา
แผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ
เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้

กองคลัง
30 กันยายน 2565



42.

แบบ ปค.5
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ

การปฏิบัติด้านการเงินและการ
บันทึกบัญชี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การดําเนินงานด้าน
การเงินและด้านบัญชีปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง
2.เพื่อป้องกันมิให้เกิด
ข้อบกพร่องจาก การไม่ปฏิบัติ
ตามตามระเบียบกฎหมาย และ
ข้อบังคับ
3.เพื่อป้องกันการทําเอกสารเท็จ
และการทุจริตทางการเงิน
4.เพื่อให้มีการจัดทําบัญชีให้เป็น
ปัจจุบันและบันทึกบัญชีถูกต้อง

1.มีข้อผิดพลาดใน
การดําเนินการด้าน
การเงินและบัญชี
2.การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย และ
ข้อบังคับ
3.เกิดการทุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่
ด้านการเงินและ
บัญชี

1.จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์
ในการการปฏิบัติงาน
2.กํากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
อย่างใกล้ชิด
3.ตรวจสอบและกํากับ
เงินสดคงเหลือประจําวันให้เป็น
ปัจจุบันทุกวัน
4. มีการจัดทํารายรับ-
รายจ่ายในระบบตาม
หนังสือส่ังการให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อการตรวจสอบ

1.ตรวจสอบการส่ง
บุคลากรของกองคลัง
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา
2.ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3.ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็น
ปัจจุบันเพ่ือลด
ข้อผิดพลาด

1. อาจทําาให้เกิดการ
ทุจริตของบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
การเงินและบัญชี
2.บุคลากรมีงาน
รับผิดชอบหลายด้าน
ทําให้การจัดทําบัญชี
และบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน
3.ปริมาณงานไม่
สอดคล้องกับจํานวน
บุคลากร
ควรแยกการเงินและ
บัญชีอย่างชัดเจน

1.พัฒนาบุคลากรให้
เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา
ประชุมร่วมกับสถาบัน
ต่างๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ ตามที่
สถ. กาํหนด

2.ผู้บังคับบัญชา
ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด
3.สรรหาบุคลากรเพ่ิม
เพื่อลดความผิดพลาด
และการทุจริต

งานการเงิน
และบัญชี
กองคลัง

30
กันยายน
2565



43.
แบบ ปค.5

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผู้จัดทํา
(นายอนุสรณ์ ดวงศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง

วันท่ี 3 ตุลาคม 2565

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ

การปฏิบัติด้านทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
วัตถุประสงค์
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
ทะเบียนและทรัพย์สินมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ข้ึน
2.เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อ/จัดจ้างปฏิบัติถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.เพ่ือให้มีการใช้ทรัพย์สินถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์และใช้
ทรัพย์สินให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

1.เกิดข้อผิดพลาด
ด้านทะเบียนและ
ทรัพย์สินของ
หน่วยงาน
2.ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
กฎหมาย
หลักเกณฑ์
และข้อบังคับ
3.มีการใช้
ทรัพย์สินไม่
ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์

1.มีการสอบทานการ
ปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าท่ี
พัสดุเป็นระยะ ๆ
2.มีการแบ่งงาน และ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน
3.มีหนังสือคําสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4. จัดทําจัดซื้อจัดจ้างในระบบให้
เป็นปัจจุบัน
5.มีการส่งบุคลากรเข้า
การปฏิบัติงานรับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

1.ตรวจสอบการส่ง
บุคลากรของกองคลัง
เข้ารับการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา
2.ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง
3.มีีการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจําทุกปี
4.ตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจ้างในระบบ เพ่ือ
ความถูกต้องโปร่งใส

1.เจ้าหน้าท่ียังขาด
ความชํานาญในหน้าท่ี
เน่ืองจากกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจํานวน
มาก
2.ปริมาณงานมีเป็นจํานวนมาก
3.การติดต่อประสานงานภายใน
องค์กรมีความคลาดเคลื่อน
เน่ืองจาก
ความไม่เข้าใจในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบท่ีเปลี่ยนแปลง

1.พัฒนาบุคลากร
ให้เข้ารับการฝึก
อบรมด้านระเบียบ
กฎหมาย และ
หนังสือ
ส่ังการ ต่าง ๆ ให้
สามารถรองรับการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง
2.ผู้บังคับบัญชา
ติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด

งานทะเบียน
ทรัพย์สินและ

พัสดุ
กองคลัง

30 กันยายน
2565



44.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียัง
มีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ส่วนงานกองช่าง
ภารกิจ
๑.งานด้านการแจ้งลงงานและส่งมอบ
งานก่อสร้าง
(๑)การรับแจ้งลงงานก่อสร้างให้
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
กองคลัง(งานพัสดุ)
วัตถุประสงค์
-เพื่อการรับทราบว่าผู้รับจ้างเข้า
ดําเนินงานแล้วหรือไม่
-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสาร
หลักฐานท่ีชัดเจนพร้อมปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบกําหนด
(๒) การรับแจ้งการส่งมอบงาน
ก่อสร้างให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผู้รับจ้างไม่ได้
ส่งหนังสือการลง

งานมาท่ี
หน่วยงานรับจ้าง
เลย เม่ือต้องการ

ลงงาน

- ผู้รับจ้างต้องทํา
หนังสือแจ้งเข้า
ทํางานและส่ง
มอบงานทุกคร้ัง

- ได้แจ้งการลงงาน
ก่อสร้างทุกครั้งด้วย
หนังสือจากผู้รับจ้าง
เม่ือผู้รับจ้างมาลงงาน

แล้ว
- ทางกองช่างเคยแจ้ง
ให้ทางกองคลัง(งาน
พัสด)ุ แจ้งส่งมอบงาน
ก่อสร้างให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
แล้วแต่ยังเพิกเฉย

- การติดตามการ
แสดงความเห็นของ
ประชาชนในรูปการ

ร้องเรียน
-ประเมินผลจากการ

บริหารส่วนงาน
ตามลําดับช้ันทั้ง

ระหว่างการปฎิบัติ
งาน และหลังปฎิบัติ

งาน

- ช่างเข้าไป
ควบคุมงาน

ก่อสร้างไม่เป็น
ปัจจุบัน

- ควบคุมงานให้
เป็นระบบ ทัน

ตามเวลาที่กําหนด
และให้เป็นปัจจุบัน

- กองช่าง
เผ่าบ้านฝาง
นายช่าง
โยธา

ชํานาญงาน



45.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ
/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่
มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
-เพื่อการรับทราบว่าผู้รับจ้างส่ง

มอบงานแล้วหรือไม่
-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสาร

หลักฐานท่ีชัดเจนพร้อมปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบกําหนด

๒.งานด้านการประสานการจัดทํา
เอกสารสัญญาจ้างและแบบแปลน
ประกอบงานก่อสร้าง ระหว่าง
กองคลัง(งานพัสด)ุ กับกองช่าง

(๑)การนําแบบแปลนมาประกอบ
กับสัญญาจ้างของกองคลัง(งาน

พัสด)ุ

-ประชาชนไม่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการ
ตรวจรับการ

ก่อสร้างหรือการจ้าง
-ประชาชนในพื้นท่ี
ไม่เข้าใจในการมี
ส่วนร่วมในการ

ควบคุมงานก่อสร้าง

-กองคลัง(งานพัสดุ)
ไม่ได้นําแบบแปลน
มาเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง เพื่อใช้ใน

การควบคุมงาน

-ได้รับการทักท้วงจาก
สตง.เรื่องงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบ
ตัวอย่างของเอกสาร
สัญญา จ้างและไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
125 ทําให้ทาง

ราชการเสีย เปรียบ
และได้รับความ

เสียหาย

-กองคลัง(งานพัสดุ)
ไม่ได้นําแบบแปลน
มาเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง เพื่อใช้
ในการควบคุมงาน

ก่อสร้าง

-ควรนําแบบแปลนมา
ประกอบกับสัญญา
จ้างของกองคลัง(งาน
พัสดุ) เพื่อใช้ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง

ของกองช่าง

- กองช่าง

นายธน
ภัทร

เผ่าบ้าน
ฝาง

นายช่าง
โยธาชํานา



46.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ
/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสาร

หลักฐานท่ีชัดเจนพร้อมปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบกําหนด

-ไม่ทําให้ทางราชการเสีย เปรียบ
และได้รับความเสียหายได้ ในกรณี
การคํานวณค่างานเพิ่มหรือลดลง
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรูปรายการ

และข้อกําหนดของสัญญา
(๒)การนําแบบแปลนมาประกอบ
กับสัญญาจ้างของกองคลัง(งาน
พัสด)ุเพื่อใช้ในการตรวจการจ้าง

ของกองช่าง

- กองคลัง(งานพัสดุ)
ไม่ได้นําแบบแปลนมา

เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง เพื่อใช้ใน
การตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้างของกองช่าง

-ได้รับการทักท้วงจาก
สตง.เรื่องงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบ
ตัวอย่างของเอกสาร
สัญญา จ้างและไม่

ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ

การตรวจการจ้าง และ
การคํานวณค่างานเพิ่ม
หรือลด เม่ือเกิดการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รูปแบบรายการและ
ข้อกําหนดของสัญญา

ของกองช่าง

-ควรนําแบบแปลนมา
ประกอบกับสัญญาจ้าง
ของกองคลัง(งานพัสดุ)
เพื่อใช้ในการตรวจการ
จ้างงานก่อสร้างของ

กองช่าง

-ควรนําแบบ
แปลนมา

ประกอบกับ
สัญญาจ้างของ
กองคลัง(งาน

พัสด)ุ เพื่อใช้ใน
การตรวจการจ้าง
งานก่อสร้างของ

กองช่าง

- กองช่าง



47.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ
/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสาร

หลักฐานท่ีชัดเจนพร้อมปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบกําหนด

-ไม่ทําให้ทางราชการเสีย เปรียบ
และได้รับความเสียหายได้ ใน

กรณีการคํานวณค่างานเพ่ิมหรือ
ลดลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรูป

รายการและข้อกําหนดของสัญญา
(๓)การนําแบบแปลนมาประกอบ
กับสัญญาจ้างของกองคลัง(งาน

พัสดุ)เพื่อใช้ในการคํานวณค่างาน
เพิ่ม/ลด กรณีการแก้ไขเปลี่ยน

แปลงแบบรูปรายการ

-เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เร่ืองการ
อ่านแบบแปลน
งานก่อสร้าง

-กองคลัง(งานพัสด)ุ
ไม่ได้นําแบบแปลนมา

เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง เพื่อใช้ใน
การคํานวณค่างาน
เพิ่ม/ลด กรณีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการและ

ข้อ กําหนดของสัญญา
ของกองช่าง

125 ทําให้ทาง
ราชการเสีย เปรียบ
และได้รับความ

เสียหาย
-ได้รับการทักท้วงจาก
สตง.เรื่องงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามแบบ
ตัวอย่างของเอกสาร
สัญญาจ้างและไม่

ปฏิบัติตามระเบียบฯ
พัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ

125 ทําให้ทาง
ราชการเสีย เปรียบ
และได้รับความ

เสียหาย

- การตรวจการจ้าง
และการคํานวณค่า
งานเพิ่มหรือลด เม่ือ

เกิดการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

รายการและ
ข้อกําหนดของ

สัญญาของกองช่าง
-กองคลัง(งานพัสด)ุ
ไม่ได้นําแบบแปลน
มาเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญาจ้าง เพื่อใช้ใน

การควบคุมงาน
ก่อสร้าง การตรวจ

การจ้าง และ

-ควรนําแบบแปลน
มาประกอบกับ

สัญญาจ้างของกอง
คลัง(งานพัสดุ) เพื่อ
ใช้ในการคํานวณค่า
งานเพิ่ม/ลด กรณี
การแก้ไขเปลี่ยน
แปลงแบบรูป
รายการและข้อ

กําหนดของสัญญา
ของกองช่าง

- กองช่าง



48.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

และข้อ กําหนดของสัญญา ของกองช่าง
วัตถุประสงค์

-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจนพร้อมปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกําหนด
-ไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบ และได้รับ
ความเสียหายได้ ในกรณีการคํานวณค่า
งานเพิ่มหรือลดลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
รูปรายการและข้อกําหนดของสัญญา

(๔)การรับทราบเอกสารสัญญาจ้างพร้อม
แบบแปลน จากกองคลัง(งานพัสดุ) ให้กับ

ทางกองช่าง

-ไม่มีการรับทราบ
เอกสารสัญญาจ้าง
พร้อมแบบแปลน
จากกองคลัง(งาน
พัสด)ุ ให้กับทาง

กอช่าง

-ทําให้ไม่มี
เอกสารสัญญา
จ้างพร้อมแบบ
แปลนเก็บไว้เพื่อ

เป็นเอกสาร
หลักฐานของ

กองช่าง

การคํานวณค่างานเพิ่ม
หรือลด เม่ือเกิดการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ
รายการและข้อกําหนด
ของสัญญาของกองช่าง
-กองคลัง(งานพัสดุ)ไม่ได้
นําแบบแปลนมาเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญาจ้าง เพื่อใช้
ในการคํานวณค่างานเพิ่ม/
ลด กรณีการแก้ไขเปลี่ยน
แล้วแต่ได้รับเอกสารเป็น

-กองคลัง(งาน
พัสดุ)ไม่ได้นําแบบ
แปลนมาเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา

จ้าง เพื่อใช้ในการ
คํานวณค่างาน

เพิ่ม/ลด กรณีการ
แก้ไขเปลี่ยน

- กองช่าง



49.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
-เพื่อการดําเนินงานที่มีเอกสาร

หลักฐานท่ีชัดเจนพร้อมปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบกําหนด

๓.งานด้านการกําหนดราคากลาง
(๑) การประสานการกําหนดราคา
กลางงานตกลงจ้างหรืองานราคาที่
ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาท ระหว่างกอง

คลัง(งานพัสดุ) และกองช่าง
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประสานงานท่ีดีต่อกัน
เพื่อให้การดําเนินงานท่ีถูกต้องตาม

ระเบียบกําหนดเกิด

-เนื่องจากได้รับข้อ
ทักท้วงจาก สตง.เรื่อง

ควรมีการกําหนด
ราคากลางงานตกลง
จ้างหรืองานราคาท่ีต่ํา
กว่าหนึ่งแสนบาทด้วย
ตามระเบียบกําหนด

-กองคลัง(งานพัสด)ุ
ยังไม่มีการประสาน
การกําหนดราคา
กลางงานตกลงจ้าง
หรืองานราคาที่ต่ํา
กว่าหนึ่งแสนบาท
กับทางกองช่าง

-กองคลัง(งานพัสดุ)
ควรดําเนินการ

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง
งานตกลงจ้างหรือ
งานราคาท่ีต่ํากว่า
หนึ่งแสนบาทและ
ควรจัดทําบันทึกให้
ทางกองช่างทราบ

เพื่อขอประมาณการ
ด้วยทุกครั้งเพื่อเป็น
เอกสารหลักฐาน

-หลักฐานประกอบ
งานก่อสร้างด้วย

ทุกครั้ง

- กองช่าง



50.
แบบ ปค.5

กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในที่มี
อยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมี
อยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลดีต่อองค์กรและไม่ทําให้
หน่วยงานราชการเสียหายได้

-เจ้าหน้าที่ขาดการ
ตรวจสอบหรือความ
ละเอียดรอบครอบ
-เจ้าหน้าที่ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ถึง
การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ

ก่อสร้าง

-ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการปฎิบัติงาน
ท้ังการตรวจรับ
-ประชุมช้ีแจงให้

ประชาชนทราบถึงวิธี
ตรวจรับจ้างก่อนลง

ลายมือ

-ติดตามการแสดง
ความคิดเห็นของ

ประชาชน
-ประเมินผลจาก
ผู้บริหารส่วนงาน
ตามลําดับข้ัน ท้ังห
ระหว่างปฎิบัติงาน
และหลังปฎิบัติงาน

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ชี้แจงรายละเอียด
ในการก่อสร้างให้

ประชาชน

-ทําหนังสือแจ้ง
เวียนช้ีแจงการ

ตรวจรับ
-จัดทํากล่องแสดง

ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตอง
การในเรื่องของ

ประชาชน

- กองช่าง

ผู้จัดทํา
(นายศราวุฒิ แก้วมณีจันทร์)

ผู้อํานวยการกองช่าง
วันท่ี 30 กันยายน 2565



51.

แบบ ปค. ๕
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม
ภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

กิจกรรม
- งานบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้า
ท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปฐมวัย งานนิเทศและประกัน
คุณภาพการศึกษาและงาน
อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

- ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัย
โดยเฉพาะ
การจัดทําแผน
พัฒนาการ ศึกษาของ
สถานศึกษา ซ่ึงมี
ความสําคัญกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

- จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมตาม
หลักสูตร
ตลอดจน
มาตรฐาน
การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
- จัดแบ่งหน้าท่ี
รับผิด
ชอบอย่าง
ชัดเจน

- ประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา
- ประเมินผลจาก
การปฏิบัติงาน

- ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
การศึกษาปฐมวัย
โดยเฉพาะ
การจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึง
มีความสําคัญกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

- จัดส่งพนักงานส่วน
ตําบล ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมท้ังครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม



52.
แบบ ปค. ๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีสําคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุม
ภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรม
- งานบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่

-สถานะการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทย
ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก
ในแต่ละวัน รวมถึงตําบลโคก
ปรงได้มีผู้ติดเชื้อในจํานวนท่ี
เพิ่มมากข้ึนกว่าเดิมทําให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่สามารถเปิด
การเรียนการสอนได้ตามปกติ

- ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยดูแล
เด็กนําสื่อความรู้
ด้านพัฒนาเด็ก
ส่งผ่านผู้ปกครอง
ให้เด็กทํางาน
ส่งผ่านสื่อออ
นไลด์

- แบบทดสอบ
การประเมิน
พัฒนาการเด็ก

-สถานะการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยยังพบว่ามีผู้ติด
เชื้อจํานวนมากในแต่ละวัน
รวมถึงตําบลโคกปรงได้มีผู้
ติดเชื้อในจํานวนท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนกว่าเดิมทําให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม่สามารถเปิดการ
เรียนการสอนได้ตามปกติ
- ระบบการเรียนการสอน
ผ่านสื่อออนไลด์ไม่สามารถ
ดําเนินการได้เต็ม ๑๐๐%

- ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยดูแล
เด็กออกเยี่ยม
บ้านนําสื่อการ
เรียนการสอน
ทดสอบ
พัฒนาการเด็กให้
ทําอยู่บ้านโดย
แนะนําให้เด็กทํา
ตามแบบให้
ผู้ปกครองส่งงาน
ทางส่ือออนไลด์

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



53.

แบบ ปค. ๕
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทํา
(นางพจนา ไชยชิน)

ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความส่ียง การควบคุมภายในที่
มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรม
-งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ท่ีได้รับการสนับสนุนจากกรม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

- งบประมาณท่ีได้รับการ
สนับสนุน เช่น ค่าอาหาร
เสริม (นม) อาหาร
กลางวัน และค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ยอดการตั้งจ่ายไม่ตรงกับ
งบประมาณท่ีตั้งเนื่องจาก
ปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณมีความ
คลาดเคลื่อนกัน

- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบยอดเด็ก
นักเรียนที่มีจํานวน
เพิ่มข้ึนหรือลดลง
รายงานข้อมูลลง
ระบบเพ่ือขอรับยอด
อุดหนุนงบประมาณ
ท่ีตรงกับความเป็น
จริง

- ตรวจสอบยอด
งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร
จากกรมฯตรงกับ
ยอดท่ีขอรับ
งบประมาณ

-ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ยอดงบประมาณที่
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมีความ
คลาดเคลื่อนจาก
งบประมาณท่ีตั้งไว้
ไม่ตรงกัน

-มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
งบประมาณและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบก่อนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกครั้ง

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม



54.
แบบ ปค.๕

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้จัดทํา
(นางยุภาพร เชื้อปาศักดิ์)

นักพัฒนาชุมชน
วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นท่ีสําคัญของ
หน่วยงานของรับ/
วัตถุประสงค์

ความเส่ียง
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่
การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

/กําหนดแล้วเสร็จ

กิจกรรม
ด้านสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
- เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน

ความเส่ียง
1. การมอบให้ผู้นําชุมชนเป็น
ผู้สํารวจปัญหา เพียงผู้เดียว
บางครั้งประชาชนอาจไม่กล้า
เสนอปัญหาของตัวเอง
สาเหตุ เป็นความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการเสนอความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนใน
ท้องถิ่น

การกระตุ้น
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของการ
เข้ามาร่วมแสดง
ความคิดเห็น พัฒนา
ชุมชนของตน จัด
เวทีประชาคมทุก
หมู่บ้าน

การควบคุมมีอยู่
ไม่เพียงพอยังมี
จุดอ่อนและ
ความเส่ียง
เนื่องจากการไม่
สนใจการแก้ไข
ปัญหาของคนใน
ชุมชน

ปัญหาที่แท้จริงที่
เกิดข้ึนในชุมชนไม่
ได้รับการแก้ไข
สาเหตุ การไม่
สนใจ ไม่ให้ความ
สนใจ เสนอความ
คิดเห็นต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน

มีคําสั่งให้
เจ้าหน้าที่ออก
สํารวจพร้อม
ผู้นําชุมชนใน
การ
ปฏิบัติงานและ
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของ
กองสวัสดิการ
สังคม

กองสวัสดิการ
สังคม
๓๐ กันยายน
๒๔๖๕



55.

แบบ ปค.๕
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรม
งานควบคุมโรค
๑. การควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันควบคุม ลดการ
เกิดโรคไข้เลือดออก โรคปวด
ข้อยุงลายและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ยุงลาย ในเขตพ้ืนที่ตําบลเลิง
แฝก

-ประชาชนยังไม่มี
ความตระหนักใน
การสร้างเสริม
ป้องกันสุขภาพ
ตนเอง
- ประชาชนขาด
การป้องกันและ
มองข้ามแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงลายจึงทําให้
บางพื้นท่ียังเกิดโรค
ไข้เลือดออก

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการทําลายและหม่ัน
ตรวจตราแหล่งเพราะ
พันธ์ยุงลายภายใน
บ้านเรือนของตนอย่าง
สมํ่าเสมอ
-ออกตรวจสอบพ้ืนที่
ร่วมกับ อสม.ในพื้นท่ี
เพื่อร่วมกันหยอดและ
แจกทรายอะเบท
-ออกพ่นสารเคมีร่วมกับ
อสม.และ รพ.สต.เลิง
แฝกในพื้นท่ีที่เกิดโรค

-ติดตามผลการเกิด
โรคจากทาง รพ.สต.
เลิงแฝก
-ติดตามการระบาด
โรคติดต่อภายในพื้นท่ี
โดยผสานกับ อสม.ใน
พื้นท่ีและ รพ.สต.
เลิงแฝก
-มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบผลการ
ดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

-ประชาชนขาด
ความตระหนักใน
การเสริมสร้าง
ป้องกันและ
มองข้ามแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงลาย
จึงทําให้บางพื้นท่ี
ยังเกิดโรค
ไข้เลือดออก โรค
ปวดข้อยุงลายหรือ
โรคซิคุณกุนยาอยู่

-กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบงาน
รายงานเมื่อเกิด
โรคติดต่อ ภายใน
พื้นท่ีต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและ
ผู้บริหารเพ่ือ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค
- สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
เข้าถึงชุมชนในการ
รณรงค์ควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์
ยุงลาย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม



56.
แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

๒. การเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙
วัตถุประสงค์
-เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุม ลดการเกิดและอัตรา
การเส่ียงต่อการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ใน
เขตพ้ืนที่ตําบลเลิงแฝก
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙

-ประชาชนขาดการ
ป้องกันและมองข้าม
จึงทําให้บางพื้นท่ียัง
เสี่ยงต่อการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโควิด
๑๙
-บางหมู่บ้านมี
ประชาชนเดินทาง
มาจากพื้นท่ีเสี่ยง

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ใน
การป้องกันเชื้อไวรัสโคโร
นา หรือโควิด ๑๙
-ออกตรวจสอบพ้ืนที่
ร่วมกับ รพ.สต. ผู้นํา
หมู่บ้าน อสม.ในพื้นท่ี
เพื่อร่วมกันตรวจสอบ
กลุ่มเส่ียงต่อการติดเชื้อ
-ออกพ่นสารเคมีร่วมกับ
ผู้นําหมู่บ้าน อสม.และ
รพ.สต.
เลิงแฝกในพื้นท่ีเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ

-ติดตามผลการติดเชื้อ
จากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด
เพชรบูรณ์
-ติดตามการระบาด
โรคติดต่อภายในพื้นท่ี
โดยผสานกับ ผู้นํา
หมู่บ้าน อสม.ในพื้นท่ี
และ รพ.สต.เลิงแฝก
-การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอ
เหมาะสมการ
ปฏิบัติงานสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์

-ประชาชนบาง
พื้นท่ีขาดการ
ป้องกันและ
มองข้ามจึงทําให้
บางพื้นท่ียังเส่ียง
ต่อการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา หรือโควิด
๑๙
-บางหมู่บ้านมี
ประชาชนเดินทาง
มาจากพื้นท่ีเสี่ยง

-กําหนดให้
ผู้รับผิดชอบงาน
รายงานเมื่อมี
ประชาชนเดินทาง
มาจากพื้นท่ีเสี่ยง
และดําเนินการตาม
มาตรการเร่งด่วน
ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ หรือ
โควิด ๑๙

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม



57.
แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๓.งานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
-เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และเกิด
ความสมดุลในธรรมชาติ

-ประชาชนยังขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ยังมีการตัด
ไม้ทําลายป่าในบางพื้นท่ี

-รณรงค์การปลูกป่า
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
วันส่ิงแวดล้อมโลก
และวันสําคัญต่าง ๆ
-โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติใน
วันสําคัญ
ต่าง ๆ

-การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน

-ประชาชนยังขาด
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ยัง
มีการตัดไม้ทําลาย
ป่าในบางพ้ืนที่

-รณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชน
มีจิต
สาธารณร่วมกัน
รณรงค์ในการปลูกป่า
คืนธรรมชาติในวัน
สําคัญ และร่วมกันทํา
ความสะอาด
บ้านเรือนและสถานท่ี
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นท่ีต่างๆ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม



58.

แบบ ปค.๕
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรม
๔.งานรักษาความสะอาด
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ชุมชน/พื้นท่ีตําบลมี
ความสะอาดเรียบร้อยและไม่มี
ขยะมูลฝอยตกค้าง

-การให้บริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นท่ีในตําบลเนื่องจาก
บางพื้นท่ีเป็นพื้นท่ีสูง ซอย
ในหมู่บ้านบางหมู่มีถนน
แคบรถขยะไม่สามารถเข้า
ไปจัดเก็บได้
-ประชาชนไม่คัดแยกขยะ
ก่อนท้ิงทําให้เกิดเชื้อโรค
และส่งกลิ่นเหม็น
-ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี

-มีคําสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
คัดแยกขยะ

-การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเหมาะสมแต่ยัง
ไม่เพียงพอ

-ประชาชนไม่คัดแยก
ขยะก่อนท้ิงทําให้เกิด
เชื้อโรคและส่งกลิ่น
เหม็น
-ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี

-รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการ
ลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะ
ตามหลัก ๓ RS
- ให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอย
กับประชาชน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม



59.
แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

(๑)

ความเสี่ยง

(๒)

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

(๓)

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๔)

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

(๕)

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๖)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

(๗)

กิจกรรม
๕.งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้สัตว์เลี้ยง เช่น แมว
สุนัขได้รับการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและ
ให้ความสําคัญในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าที่ติดต่อจากสัตว์
มาสู่คน
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่

-จากการสํารวจการ
ข้ึนทะเบียนยังไม่
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี
-สุนัขจรจัดไม่มี
เจ้าของเป็นจํานวน
มากทําให้ไม่
สามารถดําเนินการ
ฉีดวัคซีนได้ครบ

-มีคําสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และให้
ความสําคัญในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ี
ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
โดยให้ประชาชนท่ีมีสัตว์
เลี้ยง ได้แก่ สุนัข แมว
ไปรับวัคซีนตามกําหนด

-การควบคุมที่มีอยู่
มีความเหมาะสมแต่
ยังไม่เพียงพอ

-จากการสํารวจการ
ข้ึนทะเบียนยังไม่
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี
-สุนัขจรจัดไม่มี
เจ้าของเป็นจํานวน
มากทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการฉีดวัคซีน
ได้ครบ

-รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึง
สาเหตุของการแพร่
ระบาดของโรค
- สํารวจการข้ึน
ทะเบียนสุนัข และ
แมวให้ครอบคลุม
พื้นท่ีมาที่สุด
- ออกให้บริการ
วัคซีนตามหมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม



60.
แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ภารกิจกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ท่ีสําคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

ภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

กิจกรรม
๖.โครงการลดภาวะโรคร้อน :
การกําจัดขยะและการเผาป่า
วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันปัญหาเกิดภาวะโรค
ร้อน และเป็นการรักษาสมดุล
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใน
พื้นที่
-การวางแผนการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร

-การจัดการขยะภายใน
พื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือ
เตาเผาขยะที่มีมาตรฐาน
การกําจัดขยะยังไม่
สามารถดําเนินการได้
อย่างถูกสุขลักษณะ
-การเผาซางอ้อย ทําให้
เกิดฝุ่นละอองดําเป็น
จํานวนมากภายในพื้นท่ี

-รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อปลูกสร้างจิตสํานึก
ในการกําจัดขยะที่ถูกวิธี
และลดการเผาป่า
- ประชาคมและให้
ความรู้ข้อมูล
รายละเอียดข้อบัญญัติ
เรื่อง การเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘

-การประเมินความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของ อบต.
-การควบคุมท่ีมีอยู่ยัง
ไม่มีความเพียงพอ
เนื่องจากยังไม่สามารถ
ปรับเพ่ือดําเนินการ
บริหารจัดการขยะ
ภายในพื้นท่ีได้

-การจัดการขยะภายใน
พื้นที่ยังไม่มีบ่อขยะหรือ
เตาเผาขยะที่มี
มาตรฐาน การกําจัด
ขยะยังไม่สามารถ
ดําเนินการได้อย่างถูก
สุขลักษณะ
-การเผาซางอ้อย ทําให้
เกิดฝุ่นละอองดําเป็น
จํานวนมากภายในพื้นท่ี

-รณรงค์ ลดการ
เผาขยะ เผาซาง
อ้อยอย่าง
สม่ําเสมอ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



61.

แบบ ปค.๕
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ

อื่นๆท่ีสําคัญของหน่วยงานของรัฐ
/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุม
ภายใน
ท่ีมีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ

กองส่งเสริมการเกษตร
การบริหารงานท่ัวไป
กิจกรรม
งานส่งเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรได้รับความรู้ใน
การบริหารจัดการด้านการเกษตร
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี
รายได้ จากผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มมากข้ึน

1. ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีมี
เพียงรายเดียว
2. ประชาชนขาด
ความรู้ ความ
เข้าใจในข้ันตอน
การแจ้งรายงาน
ความเดือดร้อน

เจ้าหน้าที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานด้าน
การสํารวจ
ตรวจสอบ
ข้อมูลพื้นท่ีท่ี
ได้รับความ
เสียหายเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ี
ชัดเจน

1. ขาด
เจ้าหน้าที่
ท่ีมีความรู้ด้าน
การเกษตร
2. ประชาชน
ประสบปัญหา
ด้านการเกษตร
จากภัย
ธรรมชาติ

1. เจ้าหน้าที่เข้าในวิธีการ
ปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง แต่
ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
2. งานช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติทางด้าน
การเกษตร ระเบียบในการ
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือยังไม่
ชัดเจนระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กับ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลเ
ลิงแฝก ควรสรรหา
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้าน
การเกษตรโดยตรง ส่ง
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ความรู้ด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง และประสาน
ความร่วมมือกับเกษตร
อําเภอเพื่อส่งเสริมมความรู้
แก่เกษตรกรในพื้นท่ีทราบ

-กอง
ส่งเสริม
การเกษตร
เผ่าบ้าน
ฝาง

นายช่าง
โยธา

ชํานาญ
งาน

ผู้จัดทํา
(นางจิตรอารีย์ บุหรัน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันท่ี 3 ตุลาคม 2565





ภาคผนวก



คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
เลขที่ ๗๘๓ / ๒๕6๕

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖)
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
............................................................

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ดําเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเลิงแฝก ดังต่อไปนี้

1. นายอนุสรณ์ ดวงศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานกรรมการ
2. นางจิตรอารีย์ บุหรัน รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน กรรมการ
๓. นายศราวุฒิ แก้วมณีจันทร์ ผู้อํานวยการกองช่าง กรรมการ
๔. นางพจนา ไชยชิน ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
๕. นางยุภาพร เชื้อปาศักดิ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ
๗. นางสาวกนกนก บุษบง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก มีหน้าที่
กําหนดขอบเขต การจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ควบคุมกํากับดูแล
ชี้แจง แนะนํา ให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้อง

/ได้มาตรฐาน...



-2-

ได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไว้ นําไปปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้แต่ละส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก จัดวางระบบ
ควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ต่อ

ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๕

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก



คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
ที่ ๗๘๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
**************************************

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2561
โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได้กําหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 และเพ่ือให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก ดําเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง

นางจิตรอารีย์ บุหรัน ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก โดยมีหน้าท่ี ดังนี้

1.มีหน้าที่ กําหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเลิงแฝก ควบคุมกํากับดูแล ชี้แจง แนะนํา ให้สํานัก จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไว้ นําไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

2. ตอบปัญหา ชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานตรวจสอบภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย

ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ๒9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
ท่ี มค ๗๘๙๐๐.๐๑ / 477 วันท่ี 22 กันยายน ๒๕65

เรื่อง การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง/ส่วน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน
อย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหน่วยงานของรัฐ ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
รายงานผู้กํากับดูแล ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงแจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5) งวดปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)
พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (งานควบคุมภายใน สํานัก
ปลัด) ภายในวันท่ี 14 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาดําเนินการในข้ันตอนต่อไป หากมีปัญหาขัดข้องมิอาจดําเนนิการ
ไดใ้ห้ชีแ้จงเหตุผลปญัหาข้อขัดข้องดังกลัว่ก่อนระยะเวลาจดัส่งรายงาน เพื่อจะได้พจิารณา แก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัตโิดยเคร่งครัด

(นายโชคชัย แก้วไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเลิงแฝก
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