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ค าน า 
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โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๕ (๓) 
(ก) (ค)  ตามระเบียบข้อ ๖ ก าหนด  ให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐ  (ผู้รับตรวจ)  ประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง  เพื่อปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผล  และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการควบคุมภายใน งวดประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖3  และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย  การ
ควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๖2 
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-1- 
แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / นายอ าเภอฆ้องชัย 
 
               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐  เดือน  
กันยายน  พ.ศ. ๒๕62  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า    การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ
การด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
       จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง  ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม ่
ที่ตอ้งการจัดบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในดังนี้  
 
            ส านักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน  3  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้   
           1) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอโครงการที่ส าคัญบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาต าบล  ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในการตอบสนองนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนได้มากท่ีสุด 
        2) กิจกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  เพ่ือป้องกันการเกิดสาธารณภัย 
 เพ่ือลดการเกิด สาธารณภัยจากมนุษย์ 
           3) กิจกรรมการการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาโรค
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข 
        
              กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน  1  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้ว
ในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่  ดังนี้   
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แบบ ปค. 1 

            ๑) กิจกรรมด้านงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560   พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากช่วงเวลาตาม

แผนฯ อาจมีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินกิจกรรม ดังกล่าว 
    
            กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  1  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไป
แล้วในงวดก่อน  ดังนี้   

                     1) กิจกรรมด้านงานเคหะและชุมชน มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานโดยตรง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงานถ่ายโอนภารกิจจาก ส่วนราชการต่างๆ ท าให้มี
งานเพ่ิมขึ้น 
        
             ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  5  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรม
เดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้   
       ๑ งานการศึกษา ไม่มีต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ดูแลหลักสูตร การจัดการศึกษาโดยตรงและไม่มีเจ้าหน้าที่การเงิน 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ภายในสถานศึกษา ครูบุคลากรบางส่วนไม่ได้เข้ารับการ
อบรมต่อเนื่องตามงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสภาพอาคารเก่าช ารุดต้องได้ซ่อมแซมบ่อย สถานทีไ่ม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม  
 ๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชนไม่ให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เท่าท่ีควร  และ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน 

๓ งานกีฬาและนันทนาการ  คือ  ขาดต าแหน่งสันทนาการรับผิดชอบงานโดยตรง ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งการเบิกจ่ายในการด าเนินงาน/โครงการไม่ชัดเจน 

๔ งานกิจการศาสนา  ระเบียบ ข้อกฎหมายแนวทางการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายการจัดท าโครงการไม่
ชัดเจน 

๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  ระเบียบฯ  ข้อกฎหมาย  แนวทางปฏิบัติ หนังสือสั่งการใน
การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการต่างๆ  ไม่ชัดเจน  
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30  กันยายน 2563  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 
 
  

 
           (ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน 

             (นายวิจิตร  มูลเอก) 
                                                          ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด   

                                                                วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2563 
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แบบ ปค. 4 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
ส านักงานปลัด 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
(1.1) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอก คือ การประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีนอ้ยมากเมื่อเปรียบเทยีบกับสดัส่วน
ของประชาคม 
 
(1.2) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลอืประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
        สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ เนือ่งจากประชาชนไม่ปฏบิัติตาม
หลักการป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข 
 
(๑.3)   กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        สภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอก คือ ภัยธรรมชาต ิและ
การเกิดอัคคภีัยจากมนุษย ์
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลดั แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 6 งาน คือ  
          1) งานบริหารงานท่ัวไป  
          2) งานนโยบายและแผน  
          3) งานกฎหมายและคดี  
          4) งานสวัสดิการและสังคม 
          5) งานส่งเสริมการเกษตร  
          6) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่ามี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีเกดิขึ้นใหม่ จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี ้

1. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคตดิต่อ 

3. กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสา 
ธารณภัยและจากการติดตามแบบรายงานการ 

ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค.5) พบว่าจดุอ่อน
หรือความเสี่ยงเดมิที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ 
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์ของการควบคุม คือ ด้าน
การจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจากมนุษย ์
     ซึ่งได้น าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.5) และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
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แบบ ปค. 4 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
     เกิดความเสี่ยงจากสัดส่วนผูเ้ข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  พบว่ายังมีน้อย 
เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคดิว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุก
วัย 
 
2.2 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 
     เกิดความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบตัิตามหลักการป้องกัน 
5 ป. ประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธีและต่อเนื่อง 
 
2.3 กิจกรรมการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     เกิดความเสี่ยงเนื่องจากการแพร่ระบาดของภัยธรรมชาติ และ
การเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์เพิ่มมากข้ึน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 จัดท าแผน/กิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์ 
     2. ประสานความร่วมมือชุมชนในการสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติ 
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์ 
     3. ด าเนินการต่อเนื่องในการจัดท าแผนงาน/โครงการแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 
และการเกิดอัคคีภัยจากมนุษย์ 
3.2 การจัดหาครภุัณฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมปฏบิัติหน้าท่ีเสมอ 

การประเมินความเสีย่งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม แต่ทั้งนี้กิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีปัจจยัแวดล้อมภายนอก
ส่งผลใหเ้กิดความเสีย่งท่ียากแก่การควบคุม จึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ในการเฝา้ระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุม มีการตดิตามเฝ้าระวังและส่งเสริมความรู้แก่
เยาวชนประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-5- 
แบบ ปค. 4 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่30 กันยายน 2563 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     การน าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานมา
ใช้ในการวางแผนและจัดท ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อควบคุมความ
เสี่ยง หรือปฏิบัติงานแผนงานตามความเหมาะสม  และมีการสื่อสาร
ไปยังผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. การติดตามและประเมินผล 
     5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  และกรณีมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ด าเนินการแกไ้ขอย่างทันเวลา 
     5.2 มีการตดิตามและตรวจสอบการปฏิบัตติามระบบควบคมุ
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

ระบบข้อมลูสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  โดยได้
มีการตดิตามข้อมูลข่าวสารและ มกีารรายงานข้อมลูที่มีความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
 
 
 
 
 
จากการตดิตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนส าหรับกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเนื่องจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นปัจจยัที่ท าให้ยากแกก่ารควบคุม 
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แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและภายนอก 
โดยวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการท างาน
ภายในกองคลัง  มีการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างานให้
สอดคล้องกับการควบคุมภายในเพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน โดยใช้หลักการท างานตามหลักธรรมาภิ
บาล  และส่งเสริมสนับสนุนสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขตหน้าที่
รวมทั้งความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน  กฎ  ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตามภารกิจและตามที่ไดร้ับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนี ้   
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน   
       - มีการจดัโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน 
       - มีการแสดงแผนภูมิภายในที่ถูกต้องและทันสมัยใหเ้จ้าหน้าท่ี
ทุกคนทราบ 
       - มีการเลื่อนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน  และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมการควบคุมภายนอก 
       กองคลัง  ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางกฎหมายระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่อการควบคุมภายในท่ีถูกต้องตลอดจนการให้ความรู้  มี
การส่งเข้ารับการฝึกอบรม  รวมทั้งจัดฝึกอบรมตามความต้องการ
ของพนักงานท้ังหมดอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานพิจารณาจากปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ของงานนั้น 
ๆ และมีการระบุอย่างชัดเจน 

ผลการประเมิน 
     กองคลัง  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมี
ผลกระทบต่อการควบคุมภายในโดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ประจ าที่ปฏบิัติและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีที่มีผลกระทบต่อ
การควบคุม  ดังนี ้
     กองคลัง  ได้แบ่งงานออกเป็น  ๕  งานประกอบด้วย 
        ๑. ฝ่ายบัญชี 
        ๒. งานการเงิน 
        ๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
        ๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
        ๕. งานธุรการ 
      กองคลัง  มีค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประจ ากองคลัง  อย่าง
ชัดเจน  และมีองค์ประกอบการควบคุมภายใน  ดังนี ้
        - รูปแบบการท างานของเจา้หน้าท่ี 
        - โครงสร้างองค์กร 
         - การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
        - การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
สรปุ 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  ภาพรวมเหมาะสม  มีกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  เป็นตัวก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน  โดยใหต้ระหนักถึงความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของ
ตน  จึงมีส่วนท าให้การควบคมุภายในมีประสิทธิภาพการท างานมี
สภาพคล่องตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-7- 
แบบ.ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖  มผีลบังคับใช้
เมื่อวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  และให้ยกเลิกบทบัญญตัิ
เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหารพัสด ุ
ในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับประกาศ  ข้อบัญญตัิและข้อก าหนด
ต่างๆ  ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตนิี้  
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วน
ภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
งบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หลักการตาม
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐ  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่หน่วยงานของรัฐและต้อง
สอดคล้องกับหลักการดังนี ้
       - คุ้มค่า 
       - โปร่งใส 
       - มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลขั้นตอน 
     การจัดหาพัสดุ  
       การจัดหาพัสดุไม่ว่าจะเป็นประเภทใด  มีขั้นตอนด าเนินการที่
ส าคัญ ๕ ขั้นตอน  โดยแต่ละขั้นตอนต้องด าเนินการตามล าดับอย่าง
เคร่งครดั  ไมส่ามารถด าเนินการสลับขั้นตอนได้  คือ 
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แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ผลการประเมิน 
     กิจกรรม  การจัดท าแผนจัดหาพัสดุประจ าป ี
เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงานท่ีจัดท าแผนที่จัดหา 
พัสดุค านึงถึงเพียงความต้องการใช้พัสดุในช่วงเวลาระยะเวลา
ต้นปีงบประมาณซึ่งต้องค านึงถึงสถานการณ์คลังของ อบต. 
ด้วย จึงท าให้การจัดหาพัสดไุม่เปน็ไปตามแผนการจัดหาพสัดุ
ประจ าปไีด้เท่าท่ีควร 
     กิจกรรม  การจัดซื้อจดัจ้าง 
เจ้าหน้าท่ี  ที่ปฏิบัติงานดังกล่าวยงัความรอบคอบ 
ในการท างาน  บางครั้งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาพสัดกุ่อนและค่อยส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างจึงท าให้เกิดความลา่ช้าและมี
บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการทวงถามเงินและต้องมาเร่งรัดให้งาน
พัสดุฯ  รีบด าเนินการในส่วนนี ้
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     การจัดท าแผนการจดัหาพัสดปุระจ าปี  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานจัดหาพัสดเุป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ต้นจนถึง
การไดร้ับพัสดุที่ต้องการใช้  ถูกต้อง  โดยไมต่้องรีบเร่งเมื่อ
ใกล้สิ้นปีงบประมาณ  และเพื่อใหก้ารจัดซื้อจดัจ้างพัสดุ 
เป็นไปด้วยความ 
ถูกต้องตามระเบียบฯ  และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการ
จัดหาพัสดุที่ก าหนดไว ้

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

-9- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กองคลัง  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน  มีการใช้ระบบ  Internet  โทรศัพท์และโทรสาร
มาช่วยเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการปฏิบัติงาน  มีการส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง
ภายในและ  
ภายนอกองค์กร  และให้ค าแนะน า  แนวทางหรือตอบข้อ
สงสัยในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือ่ง   มีค าสั่งแบ่งงานและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนของกองคลัง  และติดต่อ
ประสานงานกับทุกส่วนในภายองค์กรทั้งวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  เพื่อเป็นหลักฐานในการท างานและเสนอ
ผู้บริหารให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
       - มีการรวบรวมข้อมลูกฎหมาย  ระเบียบ  มติ ครม.  
แนวทางการปฏิบัติตา่ง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
       - มีการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกีย่วข้อง
ทราบ 
       - ประชาสมัพันธ์งานให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบ  สามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา 
       - ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ  เพื่อให้ทนัต่อเหตุการณ์ปจัจุบัน 

ผลการประเมิน  
     ระบบ  Internet  มีความส าคัญมากในการปฏิบัติงาน  
ฉะนั้น  ระบบ  ต้องมีความเสถียรและความเร็วในการ
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 

 

-10- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  มีการประชุม
เจ้าหน้าท่ีในส่วนของกองคลัง  เพื่อหาแนวทางและวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบตังิานเบื้องต้นก่อน  กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีการปฏิบตัิเพื่อให้
มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดร้ับ
การพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันทีแล้ว  จึงน าเสนอรายงานให้ผู้บรหิาร
ทราบในการประชุมประจ าเดือนเพื่อให้ท่ีประชุมถือเป็นแนว
ทางการปฏิบัติต่อไป 

ผลการประเมิน  
     ระบบ  Internet  มีความส าคัญมากในการปฏิบัติงาน  
ฉะนั้น  ระบบ  ต้องมีความเสถียรและความเร็วในการ
ประมวลผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-11- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏบิัติหน้าที่   
เอื้อต่อการควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรและประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงานราชการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ส่วนคลัง  มีการก าหนดความเสี่ยง  ด้านการจดัท าแผนที่จดัหาพสัดุ  
งานบริหารงานคลัง 
ที่ยังไม่มผีู้รับผิดชอบโดยตรง  และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ยังขาดองค์ความรู ้
๓. กิจกรรมควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมลูสารสนเทศปฏิบตัิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้  ยังไมเ่พียงพอ  และเกิดความไมม่ั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ที่ส่งผลท าให้องค์กรไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยการก าหนดวิธีปฏิบตัิงาน  เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนคลังใน
ภาพรวมเหมาะสมและมสี่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ 
 
 
     ส่วนคลัง  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ี
ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า  แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ของ
คณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน 
     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการตดิต่อสื่อสารยังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส่วนคลัง  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน  ซึ่งก าหนดใน
ระเบียบ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  ข้อ ๕ 
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-12- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏบิัติหน้าที่   
เอื้อต่อการควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรและประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของงานราชการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ส่วนโยธา  มีการก าหนดความเสี่ยง  ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง
ที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ  งานด้านเคหะและชุมชน 
ที่ยังไม่มผีู้รับผิดชอบโดยตรง  และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ยังขาดองค์ความรู ้
๓. กิจกรรมควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกีย่วเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมลูสารสนเทศปฏิบตัิหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้  ยังไมเ่พียงพอ  และเกิดความไมม่ั่นใจว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ที่ส่งผลท าให้องค์กรไม่บรรลุ  
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยการก าหนดวิธีปฏิบตัิงาน  เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธาใน
ภาพรวมเหมาะสมและมสี่วนท าให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพ 
 
 
     ส่วนโยธา  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า  แบบประเมิน
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ของ
คณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน 
     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการตดิต่อสื่อสารยังไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส่วนโยธา  ถือปฏิบัตติามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคมุภายใน  ซึ่งก าหนดใน
ระเบียบ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  ข้อ ๕ 
การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-13- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ งานการศึกษา 
- ไม่มีต าแหน่งศึกษานิเทศก์ท่ีดูแลหลักสตูร การจัดการศึกษาโดยตรง มีค าสั่งมอบหมาย
บุคลากรภายในกองการศึกษาก ากับดูแล 
- ไม่มีต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีน 
มีค าสั่งแต่งครู บุคลากรทางการศกึษาปฏิบัติหน้าท่ี 
- ด้านอาคาร  สถานท่ี สภาพอาคารเก่า ช ารุด ไม่ค่อยปลอดภัยส าหรับนักเรียน  
- เครื่องเล่น งบประมาณ ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยนักเรยีน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไมไ่ด้เข้ารับการอบรมในหลกัสูตร/งานท่ี
รับผิดชอบ เนื่องจากต้นสังกัดงบประมาณไม่เพียงพอ 
 
๑.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีความส าคญั มีปรมิาณงาน และมภีารกิจท่ีจะต้อง
รับผิดชอบหลายอย่าง  กองการศกึษาได้มอบให้นักวิชาการศึกษาซึ่งท าหน้าท่ีหลายอย่าง
ด าเนินการ ซึ่งแนวทางด าเนินการ ข้อระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน 
 
๑.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
- ขาดต าแหน่ง สันทนาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงมอบบุคลากรในกองการศึกษา
ด าเนินการ ซึ่งแนวทางด าเนินการ ข้อระเบียบ กฎหมายในการเบิกจา่ยไม่ชัดเจน 
 
๑.๔ งานกิจการศาสนา 
- งานกิจการศาสนา เป็นภารกิจหน้าท่ีของกองการศึกษาจะต้อง บ ารุง ส่งเสรมิศาสนา มี
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งใช้งบประมาณ และไม่ใช่งบประมาณ แต่แนวทางปฏิบัติและ
การด าเนินกิจกรรมและโครงการบางครั้งระเบยีบการเบิกจ่ายไม่ชัดเจน 
 

กองการศึกษา  ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคมุภายใน  
ตามภารกิจ  งานประจ า  โดย
วิเคราะหป์ระเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วย 
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการ
ประเมิน  พบว่า 
 
ผลการประเมินทั้ง  ๕  งาน 
  การควบคุมที่มีอยู่มีความ
เหมาะสม 
  มีการตรวจสอบ  ก ากับดูแล  
โดยผลของการควบคมุ  ยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์เท่าที่ควร  ซึ่ง
ต้องน าไปจัดท าการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-๑๔- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๑.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนา้ที่ของกองการศึกษาจะต้อง 
ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีกิจกรรม/ โครงการที่หลากหลาย 
ทั้งใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณแต่แนวทางปฏิบัติและการด าเนินกิจกรรมและ
โครงการ ซึ่งระเบียบการเบิกจา่ยไม่ชัดเจน 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ งานการศึกษา 
  ๑. ขาดต าแหน่งศึกษานิเทศก์ดูแลหลักสูตรและการจดัการศึกษาโดยตรงจึงมอบหมาย
บุคลากรภายในกองการศึกษารบัผดิชอบ ส่งเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน 
  ๒. ขาดต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีพัสดุทีด่ าเนินการจัดซือ้จัดจ้างภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน มีค าสัง่แต่งตั้งครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี ส่งเข้า
รับการอบรม  
  ๓. สภาพอาคารเรยีน เก่าช ารดุยังไม่ได้รับการซ่อมแซม งบประมาณในการซ่อมแซมไม่
เพียงพอ และการเข้าซ่อมแซมช่วยเหลือจากต้นสังกัดล่าช้าอาจเกดิอันตรายแก่เด็ก
นักเรียน 
 
๒.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  ๑. กองการศึกษามีบุคลกรเพียงพอทุกภารกิจหน้าท่ี บุคลากรที่รับผิดชอบงานเด็ก
เยาวชน มีภารงานรับผดิชอบหลายอย่าง การท างานอาจไม่คล่องตัว  
  ๒. เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม 
 
๒.๓ งานกีฬา  และนันทนการ 
  ๑. ขาดต าแหน่งสันทนาการที่รับผิดชอบงานโดยตรง กองการศึกษามอบนักวิชาการซึ่งมี
ภารงานท่ีหลากหลายด าเนินงาน การท างานอาจไม่คล่องตัว 
 
๒.๔ งานกิจการศาสนา 
  ๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ค่อยเห็นความส าคญั เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

 

 
 
 
 
 



   

 

 

-๑๕- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
  ๒. แนวทางด าเนินการ ระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการ ไม่ชัดเจน 
 
๒.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑. ประชาชนในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นความส าคญัเข้ามาร่วมกิจกรรมทางประเพณีศลิปะ  
และวัฒนธรรม 
  ๒. แนวทางด าเนินการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรม/
โครงการ ไม่ชัดเจน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ งานการศึกษา 
  ๑. เปิดกรอบต าแหน่งศึกษานิเทศก์หรือส่งผูร้ับผดิชอบเข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน 
  ๒. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรเข้ารับการอบรม ตามภารกิจหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย 
  ๓. จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประเมินการจัดการศึกษา 
  ๔.ต้นสังกัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เพียงพอต่อความ
จ าเป็นของผู้เรยีน 
 
๓.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  ๑. รณรงค์ ประชาสมัพันธ์ให้เดก็และเยาวชนเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการเข้า
มาร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันท า ให้การพัฒนาท้องถิ่นดีขึ้น 
  ๒. ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  ๓. คณะกรรมการ ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องเห็นความส าคญัและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. จัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้ เสริมแรงจูงใจโดยการน าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเด็กและเยาวชนท่ีประสบความส าเร็จจากการที่เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมนั้น 
  ๕.องค์การบริหารส่วนต าบลสนบัสนุนงบประมาณใหเ้พียงพอต่อความจ าเป็นในกิจกรรม
เด็ก เยาวชน 

 

 
 
 
 
 



   

 

 

-๑๖- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๓.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
  ๑ เปิดกรอบต าแหน่งสันทนาการรับผดิชอบงานโดยตรง หรือส่งผูร้ับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
  ๒.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือกับประชาชน เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 
  ๓. ตั้งงบประมาณ และสนับสนนุงบประมาณให้เพียงพอ 
 
๓.๔ งานกิจการศาสนา 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ 
  ๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบยีบ  ข้อกฎหมาย  หนังสือสั่งการที่ใช้ในการเบิก
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ 
  ๓. หาข้อมูลโดยการสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัต ิ
 
๓.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในเรือ่งที่เกี่ยวข้องกับงานท่ี
รับผิดชอบ 
  ๒. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบยีบ  ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการทีใ่ช้ในการเบิกค่าใช้จ่าย
งบประมาณในโครงการ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ งานการศึกษา 
  ๑. เก็บบันทึกข้อมูลส ารองใช้ในรูปแบบ  CD , VCD , DVD 
และไฟล์โปรแกรมข้อมลูตา่งๆ  รวมแฟ้มสะสมงาน 
  ๒. ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ๓.ประชาสมัพันธ์กิจกรรมผา่นเวบ็ไซต์ 
 
๔.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนโดยผ่านเว็บไซต ์ เสียงตามสาย  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  แผ่นพับ จัดประชุม  และการจัดโครงการฝึกอบรม 

ในภาพรวม  ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของกองการศึกษา  มี
ความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอกในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

-๑๗- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน และแจ้งเวยีนให้ทราบจดั
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กร  สถานศึกษา  หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยน  ความรูท้ี่หลากหลาย  ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีของคนในสังคม 
 
๔.๔ งานกิจการศาสนา 
  มีการศึกษาข้อมูล  ระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อยู่
เสมอ 
 
๔.๕ งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
ศึกษาหาข้อมูลข้อระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  การเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ที่เกี่ยวข้อง 
 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
๕.๑ งานการศึกษา 
  ๑. แผนการนเิทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัด 
  ๒. รายงานประเมินตนเอง (sar)ของสถานศึกษาในสังกัด 
  ๓. แบบประเมินคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
 
๕.๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
  ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
๕.๓ งานกีฬาและนนัทนาการ 
  ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

ในภาพรวม  การติดตามและการประเมินผลการ
ตรวจสอบของกองการศึกษาฯ  มคีวามเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-๑๘- 
แบบ ปค. ๔ 

ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสินสุด  ณ  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๕.๔ งานกิจการศาสนา 
  ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
๕.๕ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ใช้แบบสอบถามและสรุปรายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม    
จากการวิเคราะห์ผลส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ยังมีความเสีย่งที่ต้องติดตาม 10 กิจกรรม ครบ ๕ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงและเพ่ิมเติม
การควบคุมภายใน  ดังนี้ 
 ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ  กองช่างจะก าหนดให้มีการประเมินความ 
เสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ  เพื่อก าหนดการควบคุมที่จ าเป็น  คุ้มค่า  และเพียงพอเพ่ือท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรและชุมชน 
 ๒. บางส่วนงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้งานที่เกิดขึ้นยังไม่ละเอียดรัดกุม 
และครบถ้วนเท่าท่ีควรท าให้เกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยบางจุด 
 

             
ผู้รายงาน   

               (นายวจิิตร  มูลเอก ) 
                       นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสะอาด 
                         วันที่   30   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

     
 



   

 

 

-19- 
แบบ  ปค. 5 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
(4) 

 
 

การควบคุมภายใน   
ที่มีอยู่ 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(8) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(9) 
กิจกรรม 
การจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอโครงการที่ส าคัญบรรจไุว้ใน
แผนพัฒนาต าบล  ซึ่งจะเป็นการ
ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนในการ
ตอบสนองนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 

- ปัญหาการเสนอ
โครงการแล้วไมไ่ด้ท าตาม
โครงการที่เสนอไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑. กระตุ้นประชา 
สัมพันธ์ ให้ประชาชน
เห็น ความส าคัญ และ 
ประโยชน์ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. เสริมสร้างให้เกดิ
การ มีส่วนร่วมในการ
แสดง ความคิดเห็นและ
ตอบสนอง ความ
ต้องการของ ประชาชน
อย่างทันท่วงที และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน
โดยรวม  

 

- กิจกรรมการควบคุมใน
ภาพรวมมีกจิกรรม
ควบคุมที่เหมาะสม
เพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหาร
ความเสีย่งตามสมควร
โดยกิจกรรมการควบคุม
เป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั โดยวเิคราะห์
ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของ    
มาตรฐานการควบคมุ
ภายใน 

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายส่วน
ใหญ่ไมเ่ข้าร่วมประชุมเนื่องจาก
ไม่มเีวลาและยังไม่เห็น
ความส าคญัของการเข้ามามีส่วน
ร่วม 
2. ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องการจดั
ประชาคมแผน เช่น ผู้น า ผู้แทน
ชุมชนและสมาชิก อบต.ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
แผนพัฒนา 
3. ในการประชาคมการจัดท า
แผนไมไ่ดเ้รียงล าดับความส าคัญ 
เร่งด่วนของโครงการที่บรรจไุว้
ในแผน  ท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ชาวบ้านได้อย่างแท้จริง 

1. บรรจุโครงการส าคัญ
เร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา 
2. จัดท าโครงการประชาคม
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล
โคกสะอาดให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาฯและก าชับให้
สมาชิก อบต.และผู้น าชุมชน
ในการชี้น า ช้ีแจงให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน ด าเนินการจัดท า
ประชุมประชาคมอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับการคดัเลือกโครงการ
ที่หมู่บ้านต้องการมากท่ีสุดใน
การบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ 

ส านักปลดั 
นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
 
 



   

 

 

-20- 
แบบ  ปค. 5 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
(4) 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(8) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(9) 
ส านักปลัด 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กิจกรรม 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสาธารณ
ภัย 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อป้องกันการเกิดสาธารณภยั 
๒. เพื่อลดการเกดิ สาธารณภัยจาก
มนุษย ์
 
 
 
 
 

- ภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย ์
 

1. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย ์
2. ประสานความร่วมมือ
ชุมชนในการสอดส่องดูแล
และเฝ้าระวังภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย ์
3. ด าเนินการต่อเนื่องใน
การจัดท าแผนงาน/
โครงการแกไ้ขปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย ์
 

- เยาวชน และ
ประชาชนไดร้ับความรู้
จากการภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย์มากขึ้น มี
กิจกรรมรณรงค์ให้
ตระหนักถึงภยัธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจาก
มนุษย์ โดยให้ชุมชน  
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแลให้มากข้ึน 
 
 
 

- การภัยธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจากมนุษย ์
 

- จัดท าโครงการ 
หรือกิจกรรมส่งเสรมิความรู้  
ในการป้องกันและแก้ไขภัย
ธรรมชาต ิ
และการเกิดอัคคภีัยจากมนุษย ์
- การจัดหา 
ครุภณัฑ์/จัดเตรียมอุปกรณ์ใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติหน้าท่ี
เสมอ 

งานป้องกัน 
บรรเทาสา
ธารณภัย 
หน.ส านัก
ปลัด 

 



   

 

 

-21- 
แบบ ปค. 5 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
(4) 

 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(8) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(9) 
กิจกรรม 
การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ี เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของสาธารณสุข 
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาโรคโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขต
พื้นที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบตัิ
ตามหลักการป้องกันตามนโยบาย
ของสาธารณสุข 
 

- ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ี 
เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข 
- ปัญหาโรคไโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) 
กระบาดในเขตพื้นท่ี 
เนื่องจากประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันตามนโยบายของ
สาธารณสุข 

1. การป้องกันโรค
ล่วงหน้าก่อนช่วงระบาด 
2. ก าจัดภาชนะเสี่ยง
ส าคัญ 
3. จัดการแหล่งเพราะ
พันธ์ยุงลาย  
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
(COVID - 19) 
 

- การเตรยีมเฝ้าระวัง 
ป้องกันการก าจัดยุงลาย  
- การเตรยีมเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา (COVID - 19) 
 
 

- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยุงลาย 
- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันการแพร่
ระบาด โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID - 19) 
 

1. ป้องกันโรคล่วงหน้าก่อน
ช่วงระบาด 
2. ก าจัดภาชนะเสี่ยงส าคญั 

ส านักปลดั 
หน.ส านัก
ปลัด 
 

 
 



   

 

 

-22- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(๙) 
๑. กิจกรรม การจดัท าแผนการ

จัดหาพัสดุประจ าปี เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานจัดหาพัสดเุป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย ตั้งแตต่้นจนถึงการ

ได้รับพัสดุที่ต้องการใช้ ถูกต้อง ตาม

ระเบียบฯ กระจายออกไประหว่างปี

โดยไม่ต้องรีบเร่ง  เมื่อใกลส้ิ้น

ปีงบประมาณ 

- ด้านการจัดหาพัสดไุม่
สามารถด าเนินการได้
ทันตามแผนเนื่องจาก
งบประมาณในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวม ี

ไม่เพียงพอ 

จัดท าแบบฟอร์มแล้วแจก

ให้แต่ละหน่วยงานกรอบ

รายละเอียดตามความ

ต้องการใช้พัสดุ เพื่อน า

ข้อมูลนั้นมาจดัท าแผนการ

จัดหาพัสด ุ

ท าให้รับรู้ความต้องการ

ใช้พัสดุของแต่ละ

หน่วยงานเพื่อน ามาเป็น

ข้อมูลในการวาง

แผนการจดัหาพัสดุ

ออกไประหว่างปี 

เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงานท่ี

จัดท าแผนจดัหาพัสดุค านึงถึง

เพียงแต่ความต้องการใช้พัสดุใน

ช่วงเวลาระยะเวลาต้น

ปีงบประมาณซึ่งต้องค านึงถึง

สถานะ การคลังของ อบต. ด้วย 

จึงท าให้การจัดหาพสัดุไม่เป็นไป

ตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี

ได้เท่าท่ีควร 

- ให้ค าแนะน า การจัดท า

แผนการจดัหาพัสดุส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ       - 

การจัดท าแบบรายงานผลการ

จัดหาพัสดุเป็นรายไตรมาศ ซึ่ง

จะท าให้ทราบรายละเอียด

ข้อมูลเพื่อสามารถตดิตามการ

ท างานได้เป็นอย่างด ี

ภายใน

ปีงบประมา

ณ

ผู้อ านวยการ

กองคลังงาน

ทะเบียน

ทรัพย์สิน

และพัสด ุ

 
 
 

 
 



   

 

 

-23- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
งานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมภายใน  
ที่มีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

(๙) 
๒. กิจกรรม การจดัซื้อจัดจา้ง 

เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างพัสดุ เป็นไป

ด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ 

และเป็นไปตามเป้าหมายของ

แผนการจดัหาพัสดุประจ าปี  ท่ี

ก าหนดไว ้

- มีระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง

กับการจัดซื้อจดัจ้างออก

มาใหม่ อยู่เสมอท าให้

การด าเนินการจัดซื้อ  

จัดจ้างอาจมีความล้าช้า

เนื่องจากต้องระเบียบ

บางตัว 

- ถือเป็นแนวทางเดียวกัน

โดยหากหน่วยงานใด

ต้องการพัสดุให้จดัท า

บันทึกข้อความก่อน                            

- ทรัพย์สินของ อบต.ที่จะ

ซ่อมแซม แก้ไข ต้องมีการ

ตรวจสอบสภาพฯ ก่อนท า

การซ่อมแซมจริง       - มี

การถ่ายรูปภาพพัสดุที่ 

จัดซื้อจัดจ้างประกอบการ

ตรวจรับพสัด/ุตรวจการ

จ้าง 

- ด าเนินการตามขั้นตอน

การจัดซื้อจดัจ้างอย่าง

เคร่งครดั             - 

แต่ละขั้นตอนมีส่วนท่ี

เกี่ยวข้องได้ ตรวจทาน

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เช่น จัดท ารายงานขอ

อนุมัติจัดซื้อจดัจ้าง 

เสนอผ่านตามล าดับ

ขั้นตอน 

- เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงาน

ดังกล่าวยังขาดความเข้าใจและ

รอบคอบในการท างาน บางครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานนั้นๆ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ

จัดหาพัสดุก่อนแล้วค่อยส่ง

เอกสารที่เกีย่วกับการจดัซื้อจัด

จ้างจึงท าให้ล่าช้า                          

- พรบ./ระเบียบฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ท าให้เจ้าหน้า

ทีมีความรู้ความเข้าใจไม่

เพียงพอ 

- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเรื่อง

ให้ระบุรายละเอียดทีส่ าคัญให้

ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการ

ด าเนินงาน    - จัดท าสมุดคมุ

รับเรื่องจากหน่วยงานทีส่่ง

เอกสารเพื่อจะได้ทราบ

ข้อบกพร่องความล่าช้าในการ

ท างานและน ามาปรับปรุงกัน

ต่อไป 

ภายใน

ปีงบประมา

ณ       - 

ผู้อ านวยการ

กองคลัง                  

- งาน

ทะเบียน

ทรัพย์สิน

และพัสด ุ

 



   

 

 

-24- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 
(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 
 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

๑. เพื่อให้การควบคมุงานให้ไดต้าม
ก าหนดของแบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  และนโยบายของรฐั 
๒. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และระบบโครงสรา้งพื้นฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมขนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 - วัสดุก่อสร้างไม่ได้
ตามข้อก าหนดของ
แบบแปลนสญัญาจ้าง  
และไม่ได้ตาม
มาตรฐานของแบบ
แปลน   ท่ีก าหนด 
 

๑. งานโครงการและวสัดุก่อ 
สร้างไม่ได้ตามข้อก าหนด
ของ 
แบบแปลนสญัญาจ้างและไม ่
ได้ตามมาตรฐานของแบบ 
แปลนที่ก าหนด 
๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และ 
การพัฒนาระบบสาระ
สนเทศ 
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที ่
ควรและการให้ความรู้ใน
ด้าน 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุม 
ชนยังไม่มากพอ 

การพิจารณาข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ยังไม ่
ได้ตั้งงบประมาณใน
การ 
พัฒนาระบบสาระ
สนเทศ 
ยังไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างที่ควรและการให้
ความรู้ในด้านระบบ
โครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชนยังไม่มากพอ 

 - การควบคุมไมเ่พียงพอ 
 - ขาดผู้รับผดิชอบงานโดยตรง 
 

๑. น าบุคลากรที่มีวุฒิ
อนุปริญญา/ปรญิญาตรี 
ด้านวิศวกรรมโยธาเข้าอบรม
ความรู้เพิ่มเติมด้านการ
ค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างและร่วมฝึกอบรม
เป็นผู้ควบคมุงาน 
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานและการพัฒนา
ระบบสาระสนเทศยังไมไ่ด้
รับการพัฒนาอย่างท่ีควร
และการใหค้วามรู้ในดา้น
ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 



   

 

 

-25- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
-25- 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
(4) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(5) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(7) 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(8) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(9) 

๑. งานการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม 
  - การจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผูดู้แลเด็ก/ผู้ดูแลเดก็
น าความรู้มาจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียนให้สอดคล้องกบั
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
  ๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคล 
  ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าท่ี 

  - การจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  - ครูผูดู้แลเด็ก /ผช.ผู้ดูแล
เด็กได้รับการอบรม ครบทุก
คน 
  - ประสิทธิภาพงานด้าน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  - การจัดเก็บเอกสาร 
  - จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ให้เหมาะสม 

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

  - ภาระงานมีมาก ท าให้มีเวลา
ในการศึกษาข้อมูลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการ
ประกันคณุภาพการศึกษามี
ข้อจ ากัด 
  - ด้านอาคาร สถานท่ี คับแคบ 
ไม่เอื้อต่อการเรยีนการสอน 
  - ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

  ๑. จัดอบรมให้ครูผูดู้แล
เด็ก ด้านต่างๆ ให้มีทักษะ
มากขึ้น 
  ๒. ก าหนดและออกแบบ
การจัดกิจกรรมอยา่งเป็น
ขั้นตอนในรายสัปดาห์และ
รายภาคเรียน  จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๓. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
พัฒนาการด้านสนามเด็ก
เล่น 
  ๔. ปรับปรุงด้านอาคาร
สถานท่ีให้เอื้อต่อการเรียน 
การสอนมากขึ้น 

งานการศึกษา 



   

 

 

-26- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ  ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

๑. งานการศึกษา 
กิจกรรม 
๑. ด้านบุคลากรทีร่ับผดิชอบการ
บริหาร จดัการศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 
๒. ด้านอาคารสถานท่ี 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อจัดการศึกษาใหม้ีคณุภาพ
และเหมาะสมกับวัยผู้เรียน 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่
ให้เมาะสมกับภารงาน 

๑. ขาดต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
รับผิดชอบการจัด
การศึกษาโดยตรง 
๒. งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมตาม
หลักสตูรไม่เพียงพอ 
๓. ขาดบุคลากร
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
การเงินและเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ ในการ
ด าเนินการจัดซื้อจดั
จ้างภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงาน
ศึกษานิเทศก ์
๒. ตั้งงบประมาณสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตาม
หลักสตูรให้เพียงพอกับวัย
ผู้เรยีน 
๓. ส่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมตามกลุ่มสาระวิชา
และระดับช้ันท่ีสอน และ
ตามภารกิจงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างต่อเนื่อง 

๑. บุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งได้เข้ารับ
การอบรมตามภารกิจ
หน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ 
๒. มีงบประมาณ
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมตามหลักสตูร 
๓. ครูและบุคลากรได้
เข้ารับการอบรมตาม
ภารกิจหน้าท่ีทีไ่ด้รบั
มอบหมาย 

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ศึกษานิเทศก์ยังไมไ่ด้เข้ารับการ
อบรมต่อเนื่องจึงไม่ชัดเจนใน
ระเบียบ กฎหมาย 
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
การเงิน พัสดุศูนย์และโรงเรียน
ยังไม่ได้เข้ารบัการอบรมเพิ่ม
ความรู้ในงานท่ีรับผดิชอบ 
๓. อาคารเรียนเก่าช ารุดและยัง
ไม่ได้ซ่อมแซม 

๑. เปิดกรอบต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์หรือส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม
หรือศึกษาดูงาน 
๒. เปิดกรอบต าแหน่ง
การเงิน พัสดภุายในกอง
การศึกษาหรือส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม ศึกษาดู
งาน 
๓. ด าเนินการซ่อมแซม 
ปรับปรุงอาคารเรียนใหม้ี
ความปลอดภัยแก่นักเรียน 

นางมาลิสา 
กล้าขยัน 
(ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 
ระดับต้น) 
นางอภิญญา 
วินทะไชย 
(นักวิชาการ
ศึกษา ช านาญ
การ) 
นายไตรทศ 
นาถมทอง 
(นักวิชาการ
ศึกษา 
ปฏิบัติการ) 



   

 

 

-๒๗- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ  ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

 ๔. อาคารเก่าและ 
ช ารุดต้องไดซ้่อมแซม
บ่อยรวมทั้งระบบน้ า 
ระบบไฟฟ้า  

๔. ค าสั่งแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนต าบลเป็นเจา้หน้าท่ี
การเงิน เจ้าหน้าท่ีพสัดุ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
ส่งเข้ารับการอบรม 

๔. รายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
๕. ตั้งงบประมาณใน
การซ่อมแซมอาคาร
แต่ไมไ่ดด้ าเนินการ
ซ่อมเนื่องจาก
งบประมาณจากต้น
สังกัดไมเ่พียงพอใน
การซ่อมแซม 

   

 
 
 
 
 
 



   

 

 

-๒๘- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ  ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

  ๕. ตั้งงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและ ด าเนินการ
ซ่อมอาคารสถานท่ี รวมทั้ง
ระบบน้ า ระบบไฟฟ้าให้
เหมาะสมปลอดภยัส าหรับ
นักเรียน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

-๒๙- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

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

๑. บุคลากรที่
รับผิดชอบงานเด็ก 
เยาวชน มีภารกจิต้อง
รับผิดชอบงานหลาย
อย่าง อาจไม่คล่องตัว
และไม่ชัดเจนใน
ระเบียบ กฏหมายที่
ก าหนด 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบและ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. การเข้ามามสี่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชน 
๓. การจัดเก็บเอกสาร 
๔. จัดหาสถานีท่ีเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรม 
 

๑. ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจงาน 
๒. นโยบายการด าเนินงานและ
ระเบียบ กฎหมาย /ข้อบังคับไม่
ชัดเจน อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงาน  

๑. จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงานและ 
๒. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม
หรือศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

นางมาลิสา  
กล้าขยัน 
(อ านวยการ
กองการศึกษา 
ระดับต้น) 
 
นายไตรทศ 
นาถมทอง 
(นักวิชาการ
ศึกษา ปฎิบัติ
การ) 

 
 
 
 
 



   

 

 

-๓๐- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

 
๓. งานกีฬาและนนัทนาการ 
กิจกรรม 
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนงานดา้น
การกีฬา และนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 
สนใจการออกก าลังกาย และเล่น
กีฬา 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

๑. ขาดต าแหน่ง 
สันทนาการ 
รับผิดชอบงานโดยตรง 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานและ
คณะท างาน 
๒. การเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
๓. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 

- ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

๑. บุคลากรไม่เพียงพอและ
ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง
ปฏิบัติไม่ชัดเจน 
 

๑. ขอเปิดกรอกต าแหน่ง
หรือ จัดหาบุคลากรให้
เพียงพอกับปริมาณงาน 
๒. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดู
งาน 
 

นางมาลิสา  
กล้าขยัน (ผู้อ า
นายการกอง
การศึกษา 
ระดับต้น) 
 
นายไตรทศ  
นาถมทอง 
(นักวิชาการ
ศึกษา 
ปฏิบัติการ) 
 

 
 
 
 



   

 

 

-๓๑- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 
(๙) 

 
๔. งานกิจการศาสนา 
กิจกรรม 
๑. ส่งเสริม และสนับสนุนงานดา้น
กิจกรรมทางศาสนา 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
มากขึ้น 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

๑. แนวทางปฏิบัติ 
ระเบียบ กฏหมายที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน รวมทั้ง
ระเบียบเบิกจ่ายการ
จัดงานไม่ชัดเจน  

๑. มีค าสั่งผู้รับผิดชอบและ
คณะท างานชัดเจน 
๒. การเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชนในในพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 

- ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

๑. ระเบียบ กฎหมายและ
แนวทางด าเนินงานไม่ชัดเจน  

๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดู
งาน 

นางมาลิสา  
กล้าขยัน 
(อ านวยการ
กองการศึกษา 
ระดับต้น) 
 
นางอภิญญา  
วินทไชย 
(นักวิชาการ
ศึกษา ช านาญ
การ) 

 
 
 



   

 

 

-๓๒- 
แบบ ปค. ๕ 

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย   

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ  หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ  ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์  

(๓) 

 
 

ความเสี่ยง 
(๔) 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 

ก าหนด
เสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 
(๙) 

 
๕. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม  
กิจกรรม 
๑. ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
ประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรม ของ
ไทย 
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ตาม
ประเพณี ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่ออนุรักษ์  ศิลปะ  และ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ี 

๑. แนวทางปฏิบัติ 
ระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานรวมทั้ง
ระเบียบการเบิกจ่าย
ในการจดท าโครงการ
ไม่ชัดเจน 

๑. มีค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ และ
คณะท างานชัดเจน 
๒. การเข้ามามสี่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๑. ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

๑. ระเบียบ กฎหมายและ
แนวทางด าเนินงานไม่ชัดเจน  

๑. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ
เข้ารับการอบรมหรืศึกษาดู
งาน 

นางมาลิสา  
กล้าขยัน 
(อ านวยการ
กองการศึกษา 
ระดับต้น) 
 
นางอภิญญา 
วินทะไชย 
(นักวิชาการ
ศึกษา ช านาญ
การ) 
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