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แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (ส านักปลัด) 
            ๑.1  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล 
           ๑.2  กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ 
    ๑.๑ การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและ
จริยธรรม  
    1.2 ผู้ก า กับ ดูแลมีความเป็น อิสร ะจากฝ่า ย
บริหารและมีหน้าที่ก า กับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน   
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจ  พัฒนา และรั กษา บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ของ
หน่วยงาน 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ต่อผลกา รปฏิ บัติงา นตามระบบกา ร
ควบ คุมภาย ใน  เพ่ือ ให้บ รร ลุวั ตถุ ปร ะสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 

ผลการประเมิน 
1.1 บุคลากรของส านักงานปลัดยึดม่ันในความ

ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 หัวหน้าส านักปลัดมีทัศนคติที่ดีและ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมี
ความมุ่งม่ันที่จะใช้ในการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสม 

1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อม
ทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

    1.6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 
  2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ  

 
 
 
 



-2- 
แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
2. การประเมินความเส่ียง 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ และ ปร ะเมิน ค วา มเสี่ ย งที่ เก่ี ย วข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
2.2 กา ร ร ะบุ ความ เสี่ ย งที่ มีผล ต่อกา รบร รลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ ง
หน่ วยงานและวิเครา ะห์ความเสี่ ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญ ต่อร ะบบกา ร
ควบคุมภายใน 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
  3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ 
ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน เพ่ือน าน โยบาย ไปสู่ก าร
ปฏิบัติจริง 
 
 

ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
2.2 หัวหน้าส านักปลัดและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เม่ือ
ก าหนดวิธีการควบคุมหรือป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง  
ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3.2 ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
3.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ทันสมัยและพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
พร้อมทั้งให้ทันต่อเหตุการณ์ 
3.4 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
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แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
  4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เก่ี ยวข้อ งและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุ นให้ มีกา ร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.3  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
  5.1 การระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  5.2  การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก า กับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

3.5 จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
3.6 สั่งการให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่น าความรู้ที่ได้จากการ
อบรมมาปรับใช้กับงานให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
3.7 หัวหน้าส านักปลัดติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ อบต.เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3 จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความ
ม่ันใจว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. สภาพแวดล้อมการควบคุม (กองคลัง) 
1. การปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับ      
ช าระหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  

          2. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืน 
              หลักประกันสัญญา/งานพัสดุ 
            3. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้   
    ๑.๑ การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและ
จริยธรรม  
    1.2 ผู้ก า กับ ดูแลมีความเป็น อิสร ะจากฝ่า ย
บริหารและมีหน้าที่ก า กับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน     
 1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจ  พัฒนา และรั กษา บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ของ
หน่วยงาน 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ต่อผลกา รปฏิ บัติงา นตามระบบกา ร
ควบ คุมภาย ใน  เพ่ือ ให้บ รร ลุวั ตถุ ปร ะสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเส่ียง 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ แ ละป ระเมิ นค วา มเสี่ ย งที่ เก่ี ย วข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์  

ผลการประเมิน 
 
1.1 บุคลากรของกองคลังยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองคลังมีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความ
มุ่งม่ันที่จะใช้ในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 

 1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

    1.6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
  2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
2.2 กา ร ร ะบุ ความ เสี่ ย งที่ มีผล ต่อกา รบร รลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่ วยงานและวิเครา ะห์ความเสี่ ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญ ต่อร ะบบกา ร
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
  3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ 
ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน เพ่ือน าน โยบาย ไปสู่ก าร
ปฏิบัติจริง 
 

2.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ 
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
2.3 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ที่เก่ียวข้องทุก
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  
กองคลังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
และทรัพย์สินปฏิบัติตามแบบรายงานตรวจสอบ
พัสดุไม่ครบตามแบบที่ก าหนด ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด 
2.4 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.5 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เม่ือ
ก าหนดวิธีการควบคุมหรือป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง  
ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3.2 จัดส่งนักวิชาการพัสดุเข้ารับฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนด 
มีการประชุมชี้แจงเพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
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ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
  4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เก่ี ยวข้อ งและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุ นให้ มีกา ร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.3  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
  5.1 การระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  5.2  การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก า กับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

3.3 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
3.4 ก าชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุให้รายงาน
ตามแบบตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามแบบที่
ก าหนด 
3.5 น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ใน
งานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
 
 

4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของอบต.เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3. จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 
 

5.1. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผนมีการด าเนินการแก้ไขอย่างทัน
กาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความ
ม่ันใจว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.3 ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานพัสดุให้ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑  อย่างเคร่งครัด 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๓. สภาพแวดล้อมการควบคุม (กองช่าง) 

1. กิจกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ  
2. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  

            3. กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และ
การประมาณการราคา 
    ๑.๑ การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและ
จริยธรรม  
    1.2 ผู้ก า กับ ดูแลมีความเป็น อิสร ะจากฝ่า ย
บริหารและมีหน้าที่ก า กับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน   
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจ  พัฒนา และรั กษา บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ของ
หน่วยงาน 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ต่อผลกา รปฏิ บัติงา นตามระบบกา ร
ควบ คุมภาย ใน  เพ่ือ ให้บ รร ลุวั ตถุ ปร ะสงค์ของ
หน่วยงาน 
2. การประเมินความเส่ียง 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ แ ละป ระเมิ นค วา มเสี่ ย งที่ เก่ี ย วข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
  

ผลการประเมิน 
 

1.1 บุคลากรของกองช่างยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ผู้อ านวยการกองช่างมีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความ
มุ่งม่ันที่จะใช้ในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่
มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสม 

1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.5  มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้ง
แจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

1.6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ  
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 

 



-8- 
แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
2.2 กา ร ร ะบุ ความ เสี่ ย งที่ มีผล ต่อกา รบร รลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่ วยงานและวิเครา ะห์ความเสี่ ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญ ต่อร ะบบกา ร
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
  3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ 
ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน เพ่ือน าน โยบาย ไปสู่ก าร
ปฏิบัติจริง 
 

2.3 ผู้อ านวยการกองช่างและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  กองช่างมี
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ
ควบคุมผู้ควบคุมงานยังขาดความช านาญในการ
ควบคุมงาน และยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมงานก่อสร้าง 
2.4 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.5 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เม่ือ
ก าหนดวิธีการควบคุมหรือป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง  
ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบงานก่อสร้าง
ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๓.3 ผู้ควบคุมงานต้องลงพ้ืนที่ทุกครั้งขณะที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
ก าหนดให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 



-9- 
แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
  4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เก่ี ยวข้อ งและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุ นให้ มีกา ร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.3  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
  5.1 การระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน   
  5.2  การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก า กับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

3.4 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
3.5 ก าชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานให้
เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
3.6 น าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ใน
งานออกแบบและควบคุมให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ถึงฉบับ
ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของอบต.เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3 จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกเดือน เพ่ือให้มีความม่ันใจ
ว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม
หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.3 ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างจัดท ารายงานประจ าสัปดาห์อย่างเคร่งครัด
ให้เป็นไปตามแบบรายงานช่างให้ถูกต้อง และ
รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างทราบโดย 
ทั่วกัน 



-10- 
แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๔. สภาพแวดล้อมการควบคุม(กองการศึกษาฯ) 
1.กิจกรรมแผนงานและวิชาการ   

      2. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับ 
          เด็กปฐมวัย   
    ๑.๑ การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและ
จริยธรรม  
    1.2 ผู้ก า กับ ดูแลมีความเป็น อิสร ะจากฝ่า ย
บริหารและมีหน้าที่ก า กับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน   
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้าง
แรงจูงใจ  พัฒนา และรั กษา บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ของ
หน่วยงาน 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ต่อผลกา รปฏิ บัติงา นตามระบบกา ร
ควบ คุมภาย ใน  เพ่ือ ให้บ รร ลุวั ตถุ ปร ะสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
 
  

ผลการประเมิน 
 
 
 

1.1 บุคลากรของกองการศึกษาฯยึดม่ันในความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษามีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองมีความ
มุ่งม่ันที่จะใช้ในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีการติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ 
พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
1.5 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

    1.6 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
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แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
 
2. การประเมินความเส่ียง 
 2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
 2.2 การ ระบุ ความเสี่ ย งที่ มีผล ต่อการบร รลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่ วยงานและวิ เครา ะห์ความเสี่ ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงอาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 

 
 
2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมี
การสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ 
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
2.3 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยง ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  
กองการศึกษาฯมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
การจัดท าแผนยังขาดความเข้าใจในขั้นตอนของการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
2.4 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.5 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เม่ือ
ก าหนดวิธีการควบคุมหรือป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยง  
ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
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แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ 
  3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ 
ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน เพ่ือน าน โยบาย ไปสู่ก าร
ปฏิบัติจริง 
 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
  4.1 การจัดท าหรือการจัดหาและใช้สารสนเทศที่
เก่ี ยวข้อ งและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุ นให้ มีกา ร
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายในซ่ึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
  4.3  การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 

 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจใน
การลดความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3.2 จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาเข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้
และขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้
ถูกต้อง 
3.3 มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
3.4 จัดท าคู่มือ และแผนผังขั้นตอนในการจัดท า
แผนให้ชัดเจนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของ อบต.เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
4.3 จัดให้มีบริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการสื่อสาร
อย่างเหมาะสมเข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์  
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แบบ ปค.4 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
  5.1 การระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น
รายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
  5.2  การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก า กับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

  
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความ
ม่ันใจว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.3 มีการจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาเสนอต่อ
ผู้ก ากับดูแลและผู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้แผนพัฒนา
การศึกษา 
5.4 ติดตามการด าเนินงานตามแผนการศึกษาทุก
เดือนอย่างสม่ าเสมอ  และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบทุกเดือน 
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ผลการประเมินโดยรวม 
        ส านักงานปลัด มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  มี
ปร ะสิ ทธิ ภ าพในกา รปฏิบั ติ งาน  มีกา รควบ คุมที่ เพีย งพอ และเหมา ะสมเป็ น ไปตามหลัก เกณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  แต่อย่างไรก็ตาม  จากการวิเคราะห์ส านักงานปลัดพบว่ามี  2 กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยงดังนี้  
           ๑.  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล  เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมี
ความล่าช้า  และอาจเกิดความผิดพลาดไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายท าให้กระทบต่อสิทธิพนักงานส่วนต าบล  
เนื่องจากไม่ มีเจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติงานด้านการบริหารงานบุ คคลโดยตรงและเจ้าหน้าที่ ผู้ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บัติ งานด้านการบริหารงานบุคคลไม่ได้ รับการอบรมเก่ี ยวกับระเบี ยบ  กฎหมายและแนวทางปฏิบั ติที่
เปลี่ยนแปลงและยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบ  กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลเท่าที่ควร                              
                   2. กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ    เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน   การจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร  ท าให้การค้นหาเอกสารค่อนข้างยาก 
และยังไม่มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบท าให้เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายจากการท าลายของ
สัตว์ชนิดต่าง  เช่น  หนู  ปลวก   

        กองคลัง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม  
จากการวิเคราะห์กองคลังพบว่ามี  3  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  ดังนี้   
                3. กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับช าระหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
เนื่องจากกลุ่มลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔  บางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือในการ
ช าระหนี้ท าให้เกิดปัญหาหนี้ค้างต้ังแต่ปี  พ.ศ.๒๕๔๕  เนื่องจากกลุ่มที่กู้เงินไปแล้วไม่มีการด าเนินการตาม
โครงการจึงท าให้กลุ่มไม่สามารถช าระหนี้ได้    
              4. กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืนหลักประกันสัญญา   เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุ  (เดิม)  
ไม่ได้ลงรายการ  รายละเอียดในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาไว้ให้เป็นปัจจุบันท าให้การรับช่วงการ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุผล    
                5. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้  เนื่องจากผู้ เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน .
ไม่ได้น าระบบแผนที่ภาษี ฯ มาใช้ในการจัดเก็บ  เป็นเหตุให้การจัดเก็บภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ครบตาม
บัญชีลูกหนี้   

        กองช่าง มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  แต่อย่างไรก็ตาม  
จากการวิเคราะห์กองช่างพบว่ามี  3  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  ดังนี้  
                6. กิจกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   เนื่องจากการด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้ทันท่วงทีทุกจุด   ไฟฟ้าสาธารณะมีความเสียหายใช้การไม่ได้
จ านวนหลายที่และขาดบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจงานด้านไฟฟ้าโดยตรง  
 



,::i;

-od-

::': : :. j.:'i :: I , l , : l

d. fi o n: :un r: n ru qu {'ru rio a ir r rfi o ql r n n r : n ru quuu ri o.iiu,,oi,{r vrlifd

{'nrlqlrrutrjaur:nnrrqlrrul6'odr.rriorflorvriouriulnTn:lnr:ruaufiosdflrifi.rru6'rudu 1 rriu

nr:iir:rnoonil!!{1ufi0tufi lv'lfira10'tiEuu'i1unr:!:vurru:ro,.n61q';qrufrqflr:d:vU1$nvstu
:,r:ll: t.' ::l

Tuordrurirtl uavorovirhl{Yl6'rtriruflunr:hiqnfrocrrril$!uttr.Jauuravd'rgrgr. 
:

c. fion::unt:oonuuu nr:dr:ro uasnt:rj:sutrunr:i1lflt r,flolorn,{tJfrrj6lrrl 
,

lu6'runr:rir:rroonrir:r! rrlioontt!ruavnr:il:vtJ'r6u:1nt fiavuarulo:lnr:dr"L#lrudrqirunv,
u ru d r o q 9 - ----t-.-.-- 

u 49 a -:-
oualrivr"rfrl nruuriudrlunl:aofl!L1JI.J nr:;{r:ro unvnr:il:vurru:rnrr&il{oilrtun:}o , , ,' '

v . iri, i:. r.io
Luo{ern:vuu ttar Lunr:rir uflunr:d''u :

noln1:finur arauruasisuus::u fiTn:sairrr{JutrJnrlilrsr:grunT:nruqunrulun:u c

orrif:vnou fir.i:vf;yBnrvrlunr:rJfrrifirru finr:nruqufirfiulilo LtauuuurvautflutrJmru

udn lnru"fin:yyr:rrnr:n6'r'Jrdrourn:gruuavud'ntnrun{lfrrifrnt:n?uqiln1u'lurirra:-uvrj']u{'lu

torir fl.fl. Igdbo *riodrrt:finril qrnnr:irrr:rvvinornr:finur nraurttav{ruuo::trur-r'irfi
- !v a ! - i

c. fi o n : :u uruu ltu ua sisr n r: rfi o t o r nq n n a r n : fi rJ 
fr rifr muv r I n I :h n rgti{rl fi

nrrlinrruutr"[nfr6uouavlilfir.J:varnr:ru[unr:6'nnr:finurdr'[rinr:dfrtifrlriltilhnrrrfrov{a1o'_!

o o. fi o n : : u n r : d r raB ur{su ur n r u iulfi riu 16 n Ugu ie, :' tfi o t o r n tl nr a 1 n :vt 1 { n 1 i
finurfinrrufnrrurdrlq"ludruimnr:rirllriflriurnuvirfin'l: trnf;onr:rBuunlsaiiutthYrvroTuTaEs'

(a'rflo)...
. 

^ -- d 6oq \(ulunerrlflno ailuanl L:)
darovd

u1 u n 0{ n n 1:!:141 : A?uFl'l! au? t6 0

-d4uiufr oct tfrou o=urrnil ul.fl. l.ed,ble

. -\;i '

,' | !.'.

;1. \! l,



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

ส านักปลัด  อบต. 
๑. กิจกรรมงานการบริหารงาน
บุคคล 
วัตถุประสงค ์ 
-  เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานเกี่ยวกบังาน
บุคคลของพนักงานส่วนต าบลมี
ความถูกตอ้งตามระเบียบ   กฎหมาย
และมคีวามรวดเร็วพนกังานส่วน
ต าบลไดร้ับสิทธิประโยชน์อยา่ง
เตม็ที่ตามทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด
ไว ้
 

-  การปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารงานบคุคลมีความ
ล่าช้า  และอาจเกดิความ
ผิดพลาดไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย/ระเบยีบท าให้
กระทบต่อสทิธิพนักงาน
ส่วนต าบล   
 
 

๑. มีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานดา้น
การบรหิารงานบุคคลและ
ให้ค าแนะน าปรึกษาให้มี
การปฏิบัตหิน้าท่ีให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
๒. จัดส่งบุคคลากร
ผู้รับผิดชอบงานด้านการ
บริหารงานบุคคลเข้ารับ
การอบรมเพิ่มความรู ้
3. ควบคุมก ากับดูแลให้
ค าแนะน าและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

- การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าท่ีมีความล่าช้าและมี
ความผิดพลาดเป็นเหตุให้
กระทบต่อสิทธิพนักงานส่วน
ต าบล 

-  การปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารงานบคุคลมีความ
ล่าช้า  และอาจเกดิความ
ผิดพลาดไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย/ระเบยีบท าให้
กระทบต่อสทิธิพนักงาน
ส่วนต าบล  เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าที่ท่ีรบัผดิชอบงาน
บริหารงานบคุคลโดยตรง  
 

๑. มีค าสั่งมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดา้นการ
บริหารงานบคุคลและให้
ค าแนะน าปรึกษาใหม้ีการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการตา่งๆที่
เกี่ยวข้อง 
๒. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิด 
ชอบงานบริหารงานบุคคล
เข้ารับการอบรมเพิม่ความรู ้
๓. ควบคุมดแูลและตรวจ 
สอบการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่องและ
ให้ค าปรึกษาและก าชับให้มี
การศึกษาระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ส านักปลดั อบต. 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

2.กิจกรรมงานธุรการและงาน
สารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ   การ
ด าเนินงานมีความรวดเร็ว  การคมุ
หนังสือรับ – ส่งทะเบียนค าสั่ง 
และประกาศอื่นๆ มคีวามถูกต้อง
ค้นหาง่าย  หนังสือสั่งการถึงผู้
ปฏิบัติตรงกับผู้รบัผิดชอบงาน
นั้นๆ  อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  

1. การจดัเก็บเอกสาร ยัง
ไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
เท่าที่ควร การค้นหา
เอกสารค่อนข้างยาก  
 2.บุคลากรขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
๓. ไมม่ีสถานท่ีเก็บเอกสาร
อย่างเป็นระบบ 
4. เอกสารบางส่วนได้รบั
ความเสยีหายจากการ
ท าลายของสัตว์ชนิดต่าง  
เช่น  หนู  ปลวก   
 

๑. วางแผนปรับปรุงการ
ท างาน การจัดเก็บเอกสาร
ให้เป็นหมวดหมู ่
 ๒. ให้ค าปรึกษาและ
ก าชับให้มีการศึกษา
ระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการตา่งๆที่
เกี่ยวข้องตลอดจนระเบยีบ
กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๓.ควบคุมก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

การจัดเก็บเอกสารยังไมเ่ป็น
ระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร  
ท าให้การค้นหาเอกสารค่อน 
ข้างยาก เอกสารบางส่วน
ได้รับความเสียหายจากการ
ท าลายของสัตว์ชนิดต่าง  
เช่น  หนู  ปลวก   
 

1. บุคลากรขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
2. ไมม่ีสถานท่ีเก็บ
เอกสารอย่างเป็นระบบ 
3.เอกสารบางส่วนไดร้ับ
ความเสยีหายจากการ
ท าลายของสัตว์ชนิดต่าง  
เช่น  หนู  ปลวก   
 

๑. วางแผนปรับปรุงการ
ท างาน การจัดเก็บเอกสาร  
๒. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีศึกษา
และน าระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
๓. จัดหาสถานท่ีเก็บเอกสาร
เพิ่มขึ้น 
๔. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าป ี
 

ส านักงานปลัด อบต. 

 
 
 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กองคลัง 
3.กิจกรรมการปฏิบัตงิานใน
ด้านการติดตาม/รับช าระหนี้
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับช าระหนี้เงนิทนุโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน  
-  ติดตามทวงถามเงินจากกลุ่ม
ที่ยังไมช่ าระหนี ้
 

1. ในช่วงเวลาดังกล่าว
ข้างต้นเจ้าหน้าที่ไม่มีการ
ติดตามทวงหนี้จากกลุ่มที่
ไม่ยอมช าระหนี ้
2.เดมิไม่มีการจัดท า
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔  ถึง 
พ.ศ.๒๕๕๑   
3. กลุ่มที่มีการยมืเงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
จาก อบต.บางกลุ่มไม่ยอม
ช าระหนี้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในสญัญา 
  
 

1 . ประชาสัมพันธ์การ
ช าระหนี้เงินทุน 
๒.จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนว่า
มีกลุ่ม/หมู่บ้ านใดบ้างที่
ช าระหนี้แล้วและกลุ่ม/
หมู่บ้ านใดบ่างที่ ยั งค้าง
ช าระ 
๓. ท าหนังสือแจ้งเตือน
การช าระหนี้เมื่อใกล้ถึงวัน
ก าหนดช าระหนี้ 
 

- มีการจัดท าระบบบัญชีการ
คุมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
และตดิตามทวงถามเมื่อถึง
เวลาก าหนดช าระหนี ้
แจ้งเตือนเมื่อเลย
ก าหนดเวลาช าระหนี ้
 

- กลุ่มที่มีการยืม
เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนจาก 
อบต.บางกลุ่มไม่ยอม
ช าระหนี้ตามระยะ 
เวลาที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา 
 

๑. ประชาสัมพันธ์การ
ช าระหนี้เงนิทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน 
๒. มีการจัดท าทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนว่ามีกลุ่ม/หมูบ่้าน
ใดบ้างที่ยงัค้างช าระ 
๓. ท าหนังสือแจ้งเตือน
การช าระหนี้เมื่อใกล้ถึงวัน
ก าหนดช าระหนี้และมีการ
ติดตามทวงหนี ้
 

กองคลัง  อบต.หัวเสือ 

 
 
 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

4.กิจกรรมการปฏิบัติงานด้าน
การคืนหลักประกันสัญญา/งาน
พัสดุ  
วัตถุประสงค์การควบคมุ 
- เพื่ อ ให้ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ขอ ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคืนประกัน
สัญญาให้แก่คู่ สัญญาหรือผู้ค้ า
ประกัน  
- เพือ่ให้การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕60   

1. การรายงานผลการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องล่าช้า 
2. เจ้าหน้าท่ีพสัดุ  (เดมิ)  
ไม่ได้ลงรายการราย 
ละเอียดในทะเบียนคมุเงิน
ประกันสญัญาไว้ให้เป็น
ปัจจุบันเป็นเหตุใหจ้ านวน
เงินประกันสญัญาในงบ
การเงินไมต่รงกับทะเบียน
คุมเงินประกันสัญญา 
 

1. ให้ค าแนะน า ก าชับ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุลงทะเบยีน
คุมเงินประกันสัญญาเมื่อมี
การวางหลักประกันเป็น
เงินสด พร้อมน าส าเนา
หลักฐานการรับเงินแนบ
สัญญาซื้อหรือจ้างทุกครั้ง 
2. ควบคุมก ากับดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องและ
รายงานผลโดยเร็ว 
3.ลงทะเบียนคุมหลัก 
ประกันสญัญาแยกเป็นเงิน
สดและหนังสือค้ าประกัน
และประเภทจดัซื้อ/จัดจ้าง 

-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  (เดิม)  
ไม่ได้ลงรายการ รายละเอียด
ในทะเบียนคุมเงินประกัน
สัญญาไว้ให้เป็นปจัจุบันท า
ใหก้ารรับช่วงการปฏิบตัิงาน
ไม่บรรลผุล    ในส่วนของ
การคืนหลักประกันสัญญามี
การด าเนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระเบียบ  

1. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
(เดิม)  ไมไ่ดล้งรายการ
รายละเอียดในทะเบียน
คุมเงินประกันสัญญาไว้
ให้เป็นปัจจุบันเป็นเหตุ
ใหจ้ านวนเงินประกัน
สัญญาในงบการเงินไม่
ตรงกับทะเบียนคมุเงิน
ประกันสญัญา 
2. รายงานผลการตรวจ 
สอบความช ารดุบกพร่อง
ล่าช้า 
3. การแจ้งซ่อมแซมความ
ช ารุดบกพร่องบางโครง   
การยังมคีวามล่าช้า 

๑ .มี ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงทะเบียนคุมเงินประกัน
สั ญ ญ า เมื่ อ มี ก า ร ว า ง
ห ลั กป ระกั น เป็ น เงิน สด 
พร้อมน าส าเนาหลักฐานการ
รับเงินแนบสัญญาซื้อหรือ
จ้างทุกครั้ง 
๒ .ให้ ผู้ ว า งห ลั ก ป ระ กั น
สัญญาน าหลักฐานการรับ
เงินมาขอรับคืนหลักประกัน
สัญญาทุกราย 
 

กองคลัง  อบต.หัวเสือ 

 
 
 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

5 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานจดัเก็บ
รายได้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการและ
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
. 
  

1. ผู้เสียภาษีบางรายมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรม 
สิทธ์ิโดยไม่แจ้งให้ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีบางรายไมม่า
ยื่นแบบช าระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดท าให้การจดัเก็บ
ภาษีไม่ครบตามบัญชี 
ลูกหนี้  เป็นเหตุให้มีหนี้
ค้างช าระ 
3.ไม่ได้น าระบบแผนที่
ภาษี ฯ มาใช้ในการจัดเกบ็ 
 

1. น าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมาใช้
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ระบบข้อมลูแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจุบัน 
2. ตั้งงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าโครงการ
แผนที่ภาษ ี
3.จัดท าแบบ ก.ค.1 และ    
ก.ค.2 ตามระเบียบ 
3. จัดท าทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษีทุกประเภทและ
ทุกราย 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น า
แจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่
ทราบหากมีการยื่น
ประเมินใหม่ทุกครั้ง 

- .การจัดเก็บภาษีไม่
สามารถจัดเก็บได้ครบตาม
บัญชีลูกหนี้เนื่องจากผู้เสยี
ภาษีบางรายไม่มายื่นแบบ
ช าระภาษีตามห้วง
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

1. ผู้เสียภาษีบางรายมี
การเปลีย่นแปลง
กรรมสิทธ์ิโดยไม่แจ้งให้
ทราบ 
2. ผู้เสียภาษีบางรายไม่
มายื่นแบบช าระภาษี
ตามห้วงระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดท าให้
การจัดเก็บภาษีไม่ครบ
ตามบัญชลีูกหนี้  เป็น
เหตุให้มีหนี้คา้งช าระ 
 
 

1. น าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินมาใช้
ปฏิบัติงาน และปรับปรุง
ระบบข้อมลูแผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจุบัน 
2. ติดตามทวงถามให้ผู้ที่
ค้างช าระภาษีมายื่นแบบ
และช าระภาษ ี
 

กองคลัง  อบต.หัวเสือ 

 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กองช่าง 
6 กิจกรรมงานการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ประชาชนมีแสงสวา่งใน
การเดินทางเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน  
. 
  

๑. การด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ยังไม่สามารถด าเนนิการ
ได้ทันท่วงทีทุกจุด. 
๒. ไฟฟ้าสาธารณะมี
ความเสียหายใช้การ
ไม่ได้จ านวน  หลายจุด 

๑. ควบคุมก าชับให้
เจ้าหน้าที่ศึกษาหา
ความรู้งานด้านการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ 
๒. มีค าสั่งมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ในกอง
ช่างปฏิบัติงานด้านไฟฟา้ 
๓. ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้มีการใช้งาน
ได้ทุกจุด 
๔. มีแผนการตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

- การด าเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
สามารถท าได้ทนัท่วงที
เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิานไม่ค่อยมี
ความรู้ความเข้าใจงาน
ด้านการไฟฟ้าเทา่ที่ 
ควรไฟฟ้าสาธารณะที่
เสียหายใช้การไมไ่ด้มี
จ านวนมาก 
 

๑.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัต ิ
งานไม่ค่อยมีความรู้
ความเข้าใจงานด้าน
การไฟฟ้าเทา่ที่ควร
เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน
ด้านไฟฟ้าโดยตรง 
๒.ไฟฟ้าสาธารณะที่
เสียหายใช้การไมไ่ด้มี
จ านวนมาก 
3.การด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการได้
ทันท่วงท.ี 
 

๑. ควบคุมก าชับให้
เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้
งานดา้นการบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมไฟฟ้าเพิ่มเติมอยู่
เสมอ 
๒. มีค าสั่งมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในกองช่าง
ปฏิบัติงานดา้นไฟฟา้ 
๓. ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ให้มีการใช้งานไดทุ้กจุด 
๔. มีการติดต่อประสาน 
งานกับผู้น าชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหา
กรณีไฟฟ้าสาธารณะ
เสียหาย 

กองช่าง  อบต.หัวเสือ 

 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอืน่ๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

7 กิจกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การควบคุมงานการ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลน
และตามสญัญา  วัสดุเป็นไปตาม
มาตรฐานการก่อสร้างและเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของ
การควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที ่ 
. 
  

1.การควบคุมงานก่อสรา้ง
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม
งานไม่สามารถควบคมุงาน
ได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกัน
ทุกโครงการและอาจท าให้
ผู้รับจ้างด าเนินการไม่
ถูกต้องตามแบบแปลน
และสญัญา 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ในกองช่างมีจ านวนน้อย
และต้องควบคุมงานพร้อม
กันหลายโครงการท าให้
การควบคุมงานไม่ทั่วถึง
และต้องปฏิบตัิงานด้าน
อื่นๆ เช่น  การส ารวจ
ออกแบบงานสถานที ่งาน
การประมาณราคากลาง
งานกิจการประปาและงาน
โยธาด้านต่างๆ 

๑. ควบคุม ดูแล ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีให้มีการควบคุม
งานติดตามการด าเนินการ
ของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
และปฎิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๒. ก าหนดให้ส่งรายงาน
การควบคุมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. กรณีเกิดปญัหาหน้า
งานให้ก าหนดให้ผู้ควบคมุ
งานรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นและ
ผู้บริหารทราบโดยเร็ว 

-การควบคุมงานก่อสร้าง
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน
ไม่สามารถควบคุมงานได้
อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทุก
โครงการและอาจท าใหผู้้รับ
จ้างด าเนินการไม่ถูกต้อง
ตามแบบแปลนและสญัญา 

1. การควบคมุงาน
ก่อสร้างของเจ้าหน้าท่ีผู้
ควบคุมงานไมส่ามารถ
ควบคุมงานได้อยา่ง
ต่อเนื่องพร้อมกันทุก
โครงการและอาจท าให้
ผู้รับจ้างด าเนินการไม่
ถูกต้องตามแบบแปลน
และสญัญา 
2.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ในกองช่างมีจ านวนน้อย
และต้องควบคุมงาน
พร้อมกันหลายโครงการ
ท าให้การควบคุมงานไม่
ทั่วถึง 
 

๑. ควบคุม ดูแล ก าชบั
เจ้าหน้าที่ให้มีการควบคุม
งานติดตามการด าเนินการ
ของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
และปฎิบตัิงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
๒. ก าหนดให้ส่งรายงาน
การควบคุมงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
๓. กรณีเกิดปัญหาหน้า
งานให้ก าหนดให้ผู้ควบคุม
งานรายงานให้ผู้บังคบั 
บัญชาชัน้ต้นและผู้บริหาร
ทราบโดยเร็ว 

กองช่าง  อบต.หัวเสือ 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

8. กิจกรรมการออกแบบ  การ
ส ารวจ และการประมาณการ
ราคา 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การส ารวจ  การออกแบบ 
การเขียนแบบโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ การประมาณราคาค่า
ก่อสร้างให้ถูกต้อง  การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ ครม.และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ    

1.ผู้ปฏิบัติงานในด้านการ
ส ารวจออกส ารวจ  การ
ออกแบบและการ
ประมาณราคา ทีละหลาย
โครงการท าให้งานลา่ช้า
และดูแลไม่ทั่วถึง 
2. บางโครงการมิได้มีการ
ด าเนินการออกส ารวจ
พื้นทีท่ี่จะด าเนินการท าให้
เกิดความผิดพลาดในการ
ประมาณการราคา 
.ความแม่นย าในการ
ออกแบบ   การส ารวจ 
และการประมาณราคา ยัง
มีข้อผิดพลาดเนื่อง 
จากระยะเวลาในการ
ด าเนนิการสั้น 
 

1.ศึกษาหาความรู้งานด้าน
การส ารวจ  ออกส ารวจ  
การออกแบบและการ
ประมาณราคาและขอรับ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
มีประสบการณ์ทางด้าน
การส ารวจและการ
ออกแบบ 
2.การค านวณราคากลาง
ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคากลางของ
ทางราชการ 

- การส ารวจ  ออกส ารวจ  
การออกแบบและการ
ประมาณราคา ทีละหลาย
โครงการท าให้มคีวาม
ผิดพลาดและงานล่าช้า   
 

1.ผู้ปฏิบัติงานในด้าน
การส ารวจออกส ารวจ  
การออกแบบและการ
ประมาณราคา ทีละ
หลายโครงการท าให้งาน
ล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง 
2.ความแม่นย าในการ
ออกแบบ   การส ารวจ 
และการประมาณราคา 
ยังมีข้อผิดพลาดเนื่อง 
จากระยะเวลาในการ
ด าเนินการสั้น 
 

1. มีค าสั่งมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีในกองช่าง
ปฏิบัติงานด้านการส ารวจ
ออกส ารวจ  การออกแบบ
และการประมาณราคา 
 2. ก าชับตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบให้มีการ
ด าเนินการส ารวจ ออก
ส ารวจ  การออกแบบและ
การประมาณราคาใหม้ีความ
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ   
3. มีการติดต่อประสาน 
งานกับผู้น าชุมชนเพื่อ
ด าเนินการออกส ารวจพ้ืนท่ี
ที่จะด าเนินการให้มีความ
ถูกต้องตามจุดที่จะ
ด าเนินการ 

กองช่าง  อบต.หัวเสือ 

                แบบ ปค.5 



 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

กองการศกึษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
9. กิจกรรมแผนงานและ
วิชาการ 
วัตถุประสงค ์
 -  เพื่อให้การบริหารงานบุคคล  
แผนงานและวิชาการทางด้าน
การศึกษามีคุณภาพสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร
การศึกษาได้อย่างมีระสิทธิภาพ 
 

1.บุคคลากรที่ปฏิบัตงิาน
ทางการศึกษายงัไม่มี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบและหลักเกณฑ์
ของการจัดการศึกษาที่ดี
พอ 
2.บุคคลากรที่ปฏิบัตงิาน
ทางการศึกษาไม่มี
ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาท าให้การ
ปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้งา่ย 
 

๑. แนะน าให้ค าปรึกษา
แก่บุคคลากรศึกษาและ
ให้ศึกษาท าความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานตามหนังสือ
สั่งการของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ตลอดจนระเบียบต่างๆที่
เก่ียวข้อง 
๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือศึกษา
ต่อเพิ่มเติม   
 

-บุคลากรที่ปฏบิัติงานทาง 
ด้านการศึกษายังไม่มี
ประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา การปฏิบัตงิาน
ยังมีความลา่ชา้และเกิด
ความผิดพลาดการพฒันา
บุคคลากรทางการศึกษา
ยังมีไม่มากพอ 

1.บุคคลากรที่
ปฏิบัติงานทางการ
ศึกษายังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของ
การจัดการศึกษาที่ดี
พอ 
2.บุคคลากรที่ปฏิบัต ิ
งานทางการศึกษาไม่มี
ประสบการณ์ในการ
จัดการศึกษา 
 

๑. แนะน าให้ค าปรึกษาแก่
บุคคลากรศึกษาและให้
ศึกษาท าความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตามหนังสือสัง่การของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตลอดจนระเบยีบ
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม หรือศึกษา
ต่อเพิ่มเติม   
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  

อบต.หัวเสือ 

 
 
 
 

                แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(3) 

 
 

ความเสี่ยง 
 
 

(4) 

 
 

การควบคุมภายใน          
ที่มีอยู่ 

 
(5) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
(6) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(7) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 
(8) 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
(9) 

10. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
ตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อม
ก่อนการศึกษาต่อในระดับอนุบาล
,ประถมศึกษา   

๑.บุคคลากรทาง
การศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ
ยังไม่มากเท่าที่ควร  
๒. ขาดสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ทันสมัย 
3. ครผูู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็กจัดท าหลักสตูร
การศึกษายังไมไ่ด้
มาตรฐานตามที่ก าหนด  
 

1.ใช้เครื่องมือเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
ศพด. 
2.ให้มีการจัดท าสื่อการ
เรียนที่หลากหลายมากข้ึน 
3.จัดท าแบบสอบถามใน
การด าเนินการ ศพด.ใน
ด้านต่างๆ 
4.ให้มีการจัดบอรด์
ประชาสมัพันธ์ จดหมาย
ข่าวถึงผู้ปกครอง 
5.ให้มีการจัดประชุมผูป้ก- 
ครองอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
 

- บุคคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจในด้าน
วิชาการต่างๆยังไม่มาก
เท่าที่ควร การจัดท า
หลักสตูรการศึกษายังไม่ได้
มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

๑.บุคคลากรทาง
การศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในด้านวิชาการ
ต่างๆยังไมม่ากเท่าที่ควร  
๒. ขาดสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
3. ครผูู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กจดัท าหลักสูตร
การศึกษายังไมไ่ด้
มาตรฐานตามที่ก าหนด  
 

1.ส่งเจา้หน้าท่ี/ครูผูดู้แลเด็ก
เข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.ด าเนินการประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการด าเนิน 
งาน ศพด. 
3.ควบคุมดูแลและให้ความรู้
แก่ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีการ
จัดท าสื่อการเรียนที่หลาก 
หลายมากข้ึน 
4.จัดท าแบบสอบถามในการ
ด าเนินการ ศพด.ในด้าน
ต่างๆ 
5.มีการจัดบอรด์ประชา 
สัมพันธ์ จดหมายข่าวถึง
ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ 
6.จัดประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

กองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  

อบต.หัวเสือ 

 

                แบบ ปค.5 
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แบบ  ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ 

  ผู้ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62  ด้วยวิธีการสอบทาน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไมใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเสือมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การะทรวงการ
คลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

                     อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้   

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   

                                       ๑.1  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                 ควบคุมภายใน  ดังนี้                         
                                                     -  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมีความล่าช้า  และอาจเกิดความ 
                                     ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบท าให้กระทบต่อสิทธิพนักงานส่วน 
                                     ต าบล เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลโดยตรง                                
                             1.2  กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุง 
                                  การควบคุมภายใน  ดังนี้ 
                                  1.2.1 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
                                  1.2.2 ไม่มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 3.เอกสารบางส่วนได้รับความ 
                                         เสียหายจากการท าลายของสัตว์ชนิดต่าง  เช่น  หน ู ปลวก       
                                      1.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับช าระหนี้เงินทุนโครงการ                           
                                เศรษฐกิจชุมชน  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   
                                  ดังนี้   
                                  - กลุ่มท่ีมีการยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก อบต.บางกลุ่มไม่ยอม 
                                      ช าระหนี้ตามระยะ เวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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                                           1.4 กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืนหลักประกันสัญญา ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้อง 
                                   ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                   1.4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ  (เดิม)  ไม่ได้ลงรายการรายละเอียดในทะเบียนคุมเงิน 
                                            ประกันสัญญาไว้ให้เป็นปัจจุบันเป็นเหตุให้จ านวนเงินประกันสัญญาใน 
                                            งบการเงินไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
                                        1.4.2 รายงานผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องล่าชา้ 
                                        1.4.3  การแจ้งซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องบางโครง   การยงัมีความล่าชา้   
                                      1.5 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุม 
                                   ภายใน  ดังนี้   
                                   1.5.1 ผู้เสียภาษีบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 
                                   1.5.2 ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย 
                                            ก าหนดท าให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้  เป็นเหตุให้มีหนี้ 
                                            ค้างช าระ 
                              1.6 กิจกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ 
                                    ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                     1.6.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจงานด้านการไฟฟ้า 
                                              เท่าท่ีควรเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าโดยตรง 
                                     1.6.๒ ไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหายใช้การไม่ได้มีจ านวนมาก 
                                     1.6.3 การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
                                              ทันท่วงท.ี 
                                          1.7 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                     ควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                    1.7.๑ การควบคุมงานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถควบคุม 
                                              งานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทุกโครงการและอาจท าให้ผู้รับจ้าง 
                                              ด าเนินการไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญา 
                                     1.7.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองช่างมีจ านวนน้อยและต้องควบคุมงาน 
                                              พร้อมกันหลายโครงการท าให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง 
                                       1.8 กิจกรรมการออกแบบ การส ารวจและการประมาณการราคา ความเสี่ยงที่ 
                                      มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                      1.8.1 ผู้ปฏิบัติงานในด้านการส ารวจออกส ารวจ  การออกแบบและการ 
                                               ประมาณราคา ทีละหลายโครงการท าให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง 
                                      1.8.2. ความแม่นย าในการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณราคา  
                                                ยังมีข้อผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการสั้น 
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                                        1.9 กิจกรรมแผนงานและวิชาการ  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                    ควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                    1.9.๑ บุคคลากรที่ปฏิบัติงานทางการศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน 
                                             ระเบียบและหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษาที่ดีพอ 
                                    1.9.2 บุคคลากรที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการจัด 
                                             การศึกษา 
                                            1.10 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ 
                                      ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้    
                                       1.10.1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ 
                                                  ยังไม่มากเท่าที่ควร  
                                       1.10.๒ ขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย 
                                       1.10.3 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจัดท าหลักสูตรการศึกษายังไม่ได้ 

                              มาตรฐานตามท่ีก าหนด    

                       2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
                              2.1  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้                         
                                       2.1.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน 
                                                       บุคคลและให้ค าแนะน าปรึกษาให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม 
                                                 ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                                        2.1.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรม 
                                                 เพ่ิมความรู้ 
                                        2.1.๓ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง 
                                                 ต่อเนื่องและให้ค าปรึกษาและก าชับให้มีการศึกษาระเบียบ 
                                                 กฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง                                   
                             2.2 กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   
                                    ดังนี้ 
                                      2.2.1 วางแผนปรับปรุงการท างาน การจัดเก็บเอกสาร  
                                        2.2.๒ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
                                                 งานสารบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
                                        2.2.๓ จัดหาสถานที่เก็บเอกสารเพ่ิมข้ึน 
                                        2.2.๔ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี     
                                         2.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับช าระหนี้เงินทุนโครงการ        
                                    เศรษฐกิจชุมชน  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                    2.3.๑ ประชาสัมพันธ์การช าระหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
                                    2.3.๒. มีการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนว่ามีกลุ่ม/หมู่บ้าน 
                                              ใดบา้งที่ยังค้างช าระ 
                                    2.3.๓ ท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระหนี้เมื่อใกล้ถึงวันก าหนดช าระหนี้และมี 
                                             การติดตามทวงหนี้ 
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                          2.4 กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืนหลักประกันสัญญา  ก าหนดปรับปรุงการ         
                                ควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                              2.4.1 มีการควบคุมและตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนคุมเงินประกัน 
                                          สัญญาเมื่อมีการวางหลักประกันเป็นเงินสด พร้อมน าส าเนาหลักฐานการ 
                                          รับเงินแนบสัญญาซื้อหรือจ้างทุกครั้ง 
                                 2.4.๒ ให้ผู้วางหลักประกันสัญญาน าหลักฐานการรับเงินมาขอรับคืนหลักประกัน 
                                           สัญญาทุกราย 
                          2.5 กจิกรรมงานจัดเก็บรายได้  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                 2.5.1 น าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงาน และปรับปรุง 
                                          ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
                                 2.5.2 ติดตามทวงถามให้ผู้ที่ค้างช าระภาษีมายื่นแบบและช าระภาษี 
                             2.6 กจิกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   ก าหนดปรับปรุงการ 
                                                     ควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                  2.6.๑ ควบคุมก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้งานด้านการบ ารุงรักษา           
                                           ซ่อมแซมไฟฟ้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
                                  2.6.๒ มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
                                  2.6.๓ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้มี 
                                           การใช้งานได้ทุกจุด 
                                  2.6.๔ มีการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหากรณี 
                                           ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย 
                             2.7 กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                              2.7.๑ ควบคุมดูแล ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีการควบคุมงานติดตามการด าเนินการ 
                                           ของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
                                   2.7.๒ ก าหนดให้ส่งรายงานการควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
                                                 2.7.๓ กรณีเกิดปัญหาหน้างานให้ก าหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ผู้บังคับ 
                                            บัญชาชั้นต้นและผู้บริหารทราบโดยเร็ว 
                          2.8 กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณการราคา  ก าหนด 
                                 ปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                  2.8.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างปฏิบัติงานด้านการส ารวจ 
                                           ออกส ารวจ  การออกแบบและการประมาณราคา 
                                   2.8.2 ก าชับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการ 
                                            ด าเนินการส ารวจ ออกส ารวจ  การออกแบบและการประมาณราคาให้มี 
                                            ความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   
                                   2.8.3 มีการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือด าเนินการออกส ารวจพื้นที่ที่ 
                                            จะด าเนินการให้มีความถูกต้องตามจุดที่จะเนินการ 
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แบบ  ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  อ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

เรียน  นายอ าเภอขุขันธ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  
และไมใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ  เห็นว่า การควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  ภายใต้การก ากับดูแลของ นายอ าเภอขุขันธ์ 

                     อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

                     1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตรวจพบว่ามี                      
10  กิจกรรม ดังนี้                        

                                         ๑.1  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                 ควบคุมภายใน  ดังนี้                         
                                                     -  การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมีความล่าช้า  และอาจเกิดความ 
                                     ผิดพลาดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบท าให้กระทบต่อสิทธิพนักงานส่วน 
                                     ต าบล เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลโดยตรง                                
                             1.2  กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุง 
                                  การควบคุมภายใน  ดังนี้ 
                                  1.2.1 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
                                  1.2.2 ไม่มีสถานที่เก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  
                                  1.2.3 เอกสารบางส่วนได้รับความเสียหายจากการท าลายของสัตว์ชนิดต่างๆ   
                                           เช่น  หน ู ปลวก       
                                      1.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับช าระหนี้เงินทุนโครงการ                           
                                เศรษฐกิจชุมชน  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน   
                                  ดังนี้   
                                  - กลุ่มท่ีมีการยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก อบต.บางกลุ่มไม่ยอม 
                                      ช าระหนี้ตามระยะ เวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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                                             1.4 กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืนหลักประกันสัญญา  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้อง 
                                  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                  1.4.1 เจ้าหน้าที่พัสดุ  (เดิม)  ไม่ได้ลงรายการรายละเอียดในทะเบียนคุมเงิน 
                                           ประกันสัญญาไว้ให้เป็นปัจจุบันเป็นเหตุให้จ านวนเงินประกันสัญญาในงบ 
                                           การเงินไม่ตรงกับทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา 
                                       1.4.2 รายงานผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องล่าชา้ 
                                       1.4.3  การแจ้งซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องบางโครง   การยงัมีความล่าชา้   
                                        1.5 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุม 
                                   ภายใน  ดังนี้   
                                   1.5.1 ผู้เสียภาษีบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 
                                   1.5.2 ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมาย 
                                            ก าหนดท าให้การจัดเก็บภาษีไม่ครบตามบัญชีลูกหนี้  เป็นเหตุให้มีหนี้ 
                                            ค้างช าระ 
                              1.6 กิจกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ 
                                    ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                   1.6.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจงานด้านการไฟฟ้า 
                                            เท่าท่ีควรเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าโดยตรง 
                                   1.6.๒ ไฟฟ้าสาธารณะที่เสียหายใช้การไม่ได้มีจ านวนมาก 
                                   1.6.3 การด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
                                            ทันท่วงท.ี 
                                       1.7 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                  ควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                 1.7.๑ การควบคุมงานก่อสร้างของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถควบคุม 
                                            งานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทุกโครงการและอาจท าให้ผู้รับจ้าง 
                                            ด าเนินการไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญา 
                                   1.7.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกองช่างมีจ านวนน้อยและต้องควบคุมงานพร้อม 
                                            กันหลายโครงการท าให้การควบคุมงานไม่ทั่วถึง 
                                    1.8 กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณการราคา  ความเสี่ยงที่ 
                                   มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                    1.8.1 ผู้ปฏิบัติงานในด้านการส ารวจออกส ารวจ  การออกแบบและการ 
                                             ประมาณราคา ทีละหลายโครงการท าให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง 
                                    1.8.2. ความแม่นย าในการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณราคา ยังม ี
                                             ข้อผิดพลาดเนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการสั้น 
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                                         1.9 กิจกรรมแผนงานและวิชาการ  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ 
                                    ควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                    1.9.๑ บุคคลากรที่ปฏิบัติงานทางการศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน 
                                             ระเบียบและหลักเกณฑ์ของการจัดการศึกษาที่ดีพอ 
                                    1.9.2 บุคคลากรที่ปฏิบัติงานทางการศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการจัด 
                                             การศึกษา 
                                              1.10 กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย  ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ 
                                       ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้    
                                        1.10.1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการต่างๆ 
                                                   ยังไม่มากเท่าที่ควร  
                                        1.10.๒ ขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย 
                                        1.10.3 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กจัดท าหลักสูตรการศึกษายังไม่ได้ 
                                                   มาตรฐานตามท่ีก าหนด  
 
                     2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตรวจพบว่ามี 10  กิจกรรม ดังนี้                        
                         2.1  กิจกรรมงานการบริหารงานบุคคล  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้                         
                                2.1.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและ 
                                          ให้ค าแนะน าปรึกษาให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
                                           และหนังสือสั่งการต่างๆที่เก่ียวข้อง 
                                 2.1.๒ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลเข้ารับการอบรมเพ่ิม 
                                          ความรู้ 
                                 2.1.๓ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและ 
                                          ให้ค าปรึกษาและก าชับให้มีการศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ 
                                          ต่างๆที่เก่ียวข้อง                                   
                          2.2  กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
                                2.2.1 วางแผนปรับปรุงการท างาน การจัดเก็บเอกสาร  
                                  2.2.๒ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและน าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน 
                                           สารบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
                                  2.2.๓ จัดหาสถานที่เก็บเอกสารเพ่ิมข้ึน 
                                  2.2.๔ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี     
                                    2.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานในด้านการติดตาม/รับช าระหนี้เงินทุนโครงการ        
                                เศรษฐกิจชุมชน  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                  2.3.๑ ประชาสัมพันธ์การช าระหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
                                  2.3.๒. มีการจัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนว่ามีกลุ่ม/หมู่บ้าน 
                                            ใดบ้างท่ียังค้างช าระ 
                                  2.3.๓ ท าหนังสือแจ้งเตือนการช าระหนี้เมื่อใกล้ถึงวันก าหนดช าระหนี้และมีการ 
                                           ติดตามทวงหนี้ 
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                          2.4 กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการคืนหลักประกันสัญญา  ก าหนดปรับปรุงการ         
                                ควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                              2.4.1 มีการควบคุมและตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงทะเบียนคุมเงินประกัน 
                                          สัญญาเมื่อมีการวางหลักประกันเป็นเงินสด พร้อมน าส าเนาหลักฐานการ 
                                          รับเงินแนบสัญญาซื้อหรือจ้างทุกครั้ง 
                                 2.4.๒ ให้ผู้วางหลักประกันสัญญาน าหลักฐานการรับเงินมาขอรับคืนหลักประกัน 
                                           สัญญาทุกราย 
                          2.5 กจิกรรมงานจัดเก็บรายได้  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                 2.5.1 น าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงาน และปรับปรุง 
                                          ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 
                                 2.5.2 ติดตามทวงถามให้ผู้ที่ค้างช าระภาษีมายื่นแบบและช าระภาษี 
                              2.6 กิจกรรมงานการบ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   ก าหนดปรับปรุงการ 
                                                     ควบคุมภายใน  ดังนี้   
                                  2.6.๑ ควบคุมก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้งานด้านการบ ารุงรักษา           
                                           ซ่อมแซมไฟฟ้าเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
                                  2.6.๒ มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
                                  2.6.๓ ก าชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้มี 
                                           การใช้งานได้ทุกจุด 
                                  2.6.๔ มีการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหากรณี 
                                           ไฟฟ้าสาธารณะเสียหาย 
                             2.7 กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                              2.7.๑ ควบคุมดูแล ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มีการควบคุมงานติดตามการด าเนินการ 
                                           ของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
                                   2.7.๒ ก าหนดให้ส่งรายงานการควบคุมงานอย่างสม่ าเสมอ 
                                                 2.7.๓ กรณีเกิดปัญหาหน้างานให้ก าหนดให้ผู้ควบคุมงานรายงานให้ผู้บังคับ 
                                            บัญชาชั้นต้นและผู้บริหารทราบโดยเร็ว 
                          2.8 กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณการราคา  ก าหนด 
                                 ปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้  
                                  2.8.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างปฏิบัติงานด้านการส ารวจ 
                                           ออกส ารวจ  การออกแบบและการประมาณราคา 
                                   2.8.2 ก าชับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการ 
                                            ด าเนินการส ารวจ ออกส ารวจ  การออกแบบและการประมาณราคาให้มี 
                                            ความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   
                                   2.8.3 มีการติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนเพ่ือด าเนินการออกส ารวจพื้นที่ที่ 
                                            จะด าเนินการให้มีความถูกต้องตามจุดที่จะด าเนินการ 
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