
 
แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 

เรียน   นายอ าเภอรัตนวาปี 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่      30       เดือน    กันยายน     พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  เห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมคีวามเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การ
ก ากับดูแลของ นายอ าเภอรัตนวาปี   

 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว ตามแบบ ปค. 5 

 
 

                                          ลายมือชื่อ           ศิร ิ   นิลแสง                    . 
                                             (นายศิริ    นิลแสง) 

                                        ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง 
                                                  วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังน้ี 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ
ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    1.1..........................-.................................................................................................... 
    1.2...........................-................................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1............................-.................................................................................................. 
    2.2.............................-................................................................................................. 
 

 



แบบ ปค. 4  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 30 กันยายน 2563 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม  
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับ การควบคุมภายใน  
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร  สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล  
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 
 
 
 

 
1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ยึด  

มั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1.2 ผู้บริหารท้องถ่ิน มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  มีการติดตามการ
ป ฏิบั ติ งาน  ที่ ม อบห มายอย่ างจ ริ งจั ง  และมี ก าร
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.3 องค์การบริห ารส่วนต าบลโพนแพง  มีการจัด
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม โดยมีนายอ าเภอรัตนวาปี เป็นผู้
ก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง  ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
ของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน  
1.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการจัดท า
ค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและ
ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ  
1.5.2 มีการส่งเสรมิใหบุ้คลากรทกุคนพัฒนาตนเอง อย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ าเสมอ  
1.5.3 มีการควบคุม กากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง  
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์  
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อก าหนดวิธี การจัดการความเสี่ยง
นั้น  
2.3 การพิ จารณาโอกาสที่ อาจ เกิดการทุจริต  เพื่ อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน  
 
 
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได ้ 
 
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 
 

 
2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม ที่ด าเนินการและเป้าหมายทิศ
ทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานมีการสื่อสาร ให้บุคลากรทราบ  และเข้าใจ
ตรงกัน  
2.2 บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ทุก
คนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการก าหนดวัตถุประสงค์ระดบั
กิจกรรมและให้การยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ตามภารกิจของหน่วยงาน และวัดผลได้  
2.3 ผู้บริหารท้องถ่ินและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีส่วนร่วมในการระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  
 
 
 
 
2.4 ผู้บิหารท้องถ่ินมีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ี ที่
จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
2.5 ผู้บริหารท้องถ่ินมีการก าหนดวิธีการควบคุมความ
เสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้
แจ้งเวียน ให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ  
 
3.1 บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตาม
วัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลด
ความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้  
3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการจัดท าแผนที่ภาษีฯ 
และน าข้อมูลแผนที่ ภ าษีฯ  มาใช้ ในการจัด เก็บภาษี  มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง  หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการ
ประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
การควบคุมความเสี่ยง  



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.3 การจัดให้มีกจิกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและข้ันตอน
การปฏิบัตงิาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 การจัดทาหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนให้ม ีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  
4.2 การสือ่สารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรบัผิดชอบที่มีตอ่การควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจาเป็นในการสนับสนุนให้มกีารปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  
 
4.3 การสือ่สารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องทีม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่
ก าหนด  
 
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  
5.1 การระบ ุการพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน  
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บรหิารและผูก้ ากับดูแล เพี่อให้ผูร้ับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม  

 
 
 

3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการก าหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จัดท าหนังสือ
แจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
3.3 องค์การบริหารสว่นต าบลโพนแพง  จัดท าแผนที่ภาษี
ฯ และน าข้อมูลแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี  
3.4 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จัดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. 
แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น  
 
4.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้ และทันต่อ
เหตุการณ์  
4.2 ทุกส านัก/กอง ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพน
แพง  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านัก/กอง เพื่อใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้  
4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จัดให้มีการ
ให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษาแนะน า รณรงค์
ประชาสัมพัน ธ์ และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์  
4.4 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จัดท าหนังสือ
แจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
 
5.1 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการติดตามผล
ในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณี
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีการด าเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล  
5.2 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุก
งวด 3 เดือน เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข  
5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน  



 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง มีพื้นที่ทัง้หมด  29  ตารางกิโลเมตร มหีมูบ่้านจ านวน   
13 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 5,834 คน  แยกเป็นชาย 2,964 คน หญิง 2,870 คน  มีโครงสร้าง
เป็นไปมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมีการควบคุม
ที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล มีความ
เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนดการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในไว้แล้ว  
 
 
 
 

ลายมือช่ือ .............ศิริ     นิลแสง...........................  
         (นายศิริ      นิลแสง)  

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
                   วันท่ี  30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2563 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุม

ภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

1.การป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยต่าง ๆ 
มีประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบัติได้
จ ริ ง ช่ ว ย เห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ได้
ทั น ท่ วงที  ก ารป ฏิ บั ติ ภ าร กิ จ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
 
1. ภัยธรรมชาติ ท าให้  
ประชาชนต้องสูญเสีย   
ทรัพย์สิน 
2. ใช้เงินส ารองจ่ายเพื่อ 
    บรรเทาความเดือดร้อน 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 

 
 
1.   ตั้ งคณ ะท างานส ารวจความ
เสียหาย และประเมินใช้จ่ายทั้งหมด 
2 .  ช่ วย เหลื อ เพื่ อบ รรเท าความ
เดือดร้อนเบื้องต้น 
3 . จัด ท าแ ผนการ ใช้ จ่ าย เงิ นข อ
งบประมาณเพิ่มเติมโดยขอจ่าย 
     ขาดเงินสะสม ตามระเบียบฯ 
4. จัดท าแผนขอรับเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ในระยะ
เร่งด่วนของบจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการส ารวจ
จากข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ไฟไหม้บ้านเรือน  1   ราย 

- ไฟไหม้ไร่นา 23 ราย 
- วาตภัย  9  ครัวเรือน 

- น้ าท่วมพื้นที่การเกษตร 34 
ครัวเรือน 
- ราษฎรประสบปัญหาภัยแล้ง  
13  หมู่บ้าน 

           

 
 
1. มีพายุพัดผ่านตาม
ฤดูกาล 
2. มีการเผาท าลายทุ่งนา 
3. อบต.มีงบประมาณเพื่อ
การน้ีไม่เพียงพอ 
เน่ืองจาก มีรายได้น้อย 
4. ข้อจ ากัดด้านระเบียบ
ในการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการช่วยเหลือ 

 
 
1.บรรจุ
ความส าคัญโครง 
การไว้ในแผน 
2.สร้างความรู้
ความเข้าใจ 
ให้แก่ประชาชน   
  
 
 
 
 

 
 
ส านักปลัด 

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด(ต่อ) 
    2.การจ่ายเงินอุดหนุน 
หน่วยงานของรัฐ  
วัตถุประสงค์   

       เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุน
หน่วยงานของรั ฐ เป็น ไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

 
 

 
 
 
 

-การจ่ายเงินอุดหนุน
ห น่ วย งาน ของรั ฐ 
หน่วยงานราชการ 
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระ เบี ย บ ขอ งท า ง
ราชการที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มี ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการติดตาม ให้
ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การด าเนินการโครงการอุดหนุน
ทุกโครงการ 
- จัดท าแผนและติดตามทวงถาม
เม่ือผู้ขอรับการอุดหนุนด าเนินงาน
เสร็จสิ้นแล้ว 
- สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผู้
ข อรับ ก าร อุด ห นุ น ว่ าจะต้ อ ง
ด าเนินการรายงานผลให้  อบต.
ท ร าบ  พ ร้ อมระบุ วัน เวล าส่ ง
รายงานให้ชัดเจน 
 
 

- มี ค าสั่ งมอบหมาย  และชี้ แจง
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

- มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการอุดห นุนทุ ก
โครงการ 

- จัดท าแผนปฏิบัติการและติดตาม
ทวงถาม การด าเนินงานของผู้ได้รับ
การอุดหนุนตามก าหนด 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่
หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการที่
เก่ียวข้อง 

- เจ้ าห น้ าที่ ข าด
ความเข้าใจและไม่
ติ ดตามทวงถาม
ผลการด าเนินงาน
จากห น่ วยงานผู้
ขอรับการอุดหนุน 

- ผู้ ข อ รั บ ก า ร
อุดหนุนไม่สนใจใน
การ ร าย ง าน ผ ล
และด า เนิ น การ
ต าม ร ะ เบี ย บ ที่
ก าหนด 
 
 
 
 

1.มีค าสั่งมอบหมาย และชี้แจง
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

2. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการอุดหนุนทุก
โครงการ 

3จัด ท าแ ผน ป ฏิ บั ติ ก ารและ
ติดตามทวงถาม การด าเนินงาน
ของผู้ ได้ รับ การ อุดห นุนตาม
ก าหนด 
4. จัดประชุม สร้างความเข้าใจ
แก่หน่วยงานผู้ขอรับการอุดหนุน 
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส านักปลัด 

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรฐั/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

4. การก าจัดขยะมูลฝอย 
 
วัตถุประสงค์  

   เพื่ อ ให้ เกิดการก าจัดขยะ
อย่ างถูก วิ ธีและไม่ ก่อให้ เกิด
มลพิษแก่สิ่งแวดล้อมเป็นการลด
ภาวะโลกร้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัด เก็บขยะของ
ช า ว บ้ า น บ า ง
ครัวเรือน ยังไม่ถูก
วิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มี ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการติ ดต าม  ให้
ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการคัดแยกขยะ 
-รณ รงค์ ก า รด า เ นิ นก าร จัดท า
ธนาคารขยะในโรงเรียนต่างๆ 
-รณรงค์การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะ
เปียกในครัวเรือน 
-รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง 
-จัดที่ทิ้งขยะให้ เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ได้มีค าสั่งมอบหมาย  และชี้แจง
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
- มีค าสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการคัดแยกขยะ 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่
ครัวเรือนในการแยกขยะก่อนทิ้งและ
การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่
เพียงพอท าให้จัดเก็บ
ขยะล่าช้า 
- บางครัวเรือในต าบล
ไม่ทิ้งขยะลงถังตามที่ 
อบต.จัดให้ 
-ไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.บรรจุความส าคัญโครง 
การไว้ในแผน 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการประชาคมแผนฯ ให้กับผู้น า 
สมาชิก อบต. และประชาชน   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ปค.5 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรฐั/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

5.งานป้องกันและควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อการป้องกันโรคโรคระบาด
และควบคุมโรคระบาด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ไม่มีผู้รับผิดชอบ
งานสาธารณสุข
โดยตรง 

 
 
- มี ค า สั่ ง ม อ บ ห ม า ย ห น้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ในการติ ดต าม  ให้
ชัดเจน 
 
 
 
 
 

 
 
-ได้ มีค าสั่ งมอบหมาย  และชี้แจง
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพชุมชน 
- จัดประชุมอนุมัติโครงการโดย
คณะกรรมการ 

 
 
- เจ้าหน้าที่มีจ านวนไม่
เพียงพอท าให้จัดเก็บ
ขยะล่าช้า 
-ไม่มีระเบียบกฏหมาย
หรือแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเม่ือเกิดโรค
ระบาดใหม่ 

 
 
1.บรรจุความส าคัญโครง 
การไว้ในแผน 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ในการประชาคมแผนฯ ให้กับผู้น า 
สมาชิก อบต. และประชาชน   
3. รายงาน กสถ.ให้สรรหาผู้มา
ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานสธารณ
สุขที่ว่างอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1.การตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่าย
งบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง และให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง
การ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 
 
 
 
 
1.ไม่ได้ด าเนินการ
จัดหาพัสดุตามแผน 

 
 
 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
1.มีการจัดท าแผนการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

 
 
 
 
กองคลังมีการประเมินความเสี่ยง
โดยน าเอาความเสี่ยงและมีการ
จัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆจากผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ยังสามารถก าหนดแนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.การวางฎีกา
เบิกจ่าย ยังมี
ความคลาดเคลื่อน 
ไม่ถูกต้องตามหวด 
ประเภท 
2.เอกสาร
ประกอบฎีกาไม่
ครบถ้วน 
ลายมือชื่อผู้ที่
เก่ียวข้องในฎีกาไม่
ครบถ้วน 
 
1.ส าหนัก/กอง 
ไม่ได้จัดท าแผน
จัดหาพัสดุ 
2.ส านัก/กองไม่ได้
ท าปรับปรุงแผน
จัดหาพัสดุ 
3.เจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
หน้าที่จัดหาพัสดุ 
จัดหามาเอง 

 
 
 
 
1.หัวหน้าหน่วยงานก าชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวบรวม
ตรวจเอกสารให้ครบถ้วน พร้อม
ส่งเบิกจ่ายภายในเวลาที่ก าหนด 
2.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
เบิกจ่ายทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
ให้หัวหน้าส านัก/กองก าชับให้มี
การจัดท าแผนจัดหาพัสดุตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ  
2.มีการติดตามการจัดท าแผน
จัดหาพัสดุ 

  
 
 
 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าฝ่าย
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผอ.กองคลัง 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กนัยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง(ต่อ) 
3.การลงทะเบียน/การเบิกจ่าย/การ
ตรวจสอบ/การจ าหน่ายพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติงาน
พัสดุถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ
สั่งการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและ
การประหยัดเชื้อเพลิง 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
โดยประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผู้ใช้งานรถยนต์
ส่วนกลางมีหลาย
ส่วน 

 
1.มีการบันทึกในใบขอเบิก
พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.มีการบันทึกแบบขออนุมัติ
ใช้รถ แบบ 4 

  
1.การบันทึก
ประวัติซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาไม่
เป็นปัจจุบัน 
2.ระเบียบ 
กฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่
สอดคล้องกัน 
3.เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  
3.การใช้รถยนต์
ส่วนกลางยังมีการ
แอบแฝง 
 
1.เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ 
2.มีการใช้รถยนต์
แบบแอบแฝง  

 
1.ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด 
2.ส่งบุคลากรเข้รับการอบรม 
เพื่อให้ทันกับภาวะปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.จัดท าหลักเกณฑ์การใช้รถ
อย่างเหมาะสม 
2.ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
รถแต่ละคัน 
3.มีมาตรการขอความร่วมมือใน
การประหยัดน้ ามัน 
4.หัวหน้าส านัก/กองก าชับการใช้
รถยนต์อย่างสม่ าเสมอ  

  



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง(ต่อ) 
5.ด้านจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฎิบัติงานจัดเก็บ
รายได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่ก าหนดและสามารถ
จัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
6.งานทะเบียนพาณิชย์ 
วัตถุป ระส งค์  เพื่ อ ให้ การปฎิ บั ติ งาน
ทะเบียนพาณิชย์เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 

    
1.มีการ
เปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธ์ิโดย
ไม่ได้แจ้งให้ อบต.
ทราบ 
2.ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษี ไม่มายื่นแบบ
ตามเวลาที่ก าหนด 
3.ไม่ได้น าระบบ
แผนที่ภาษีมาปรับ
ใช้ในการจัดเก็บ
รายได้ 
 
1.ผู้ประกอบการ
เลิกกิจการโดย
ไม่ได้แจ้ง ให้ อบต.
ทราบ 
2.การก าหนดรหัส
ไว้ในปัจจุบัน ไม่
สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน   

 
1.ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ 
2.ตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการ
โครงการแผนที่ภาษี 
3.ติดตามและประเมินผลอย่า
ต่อเน่ือง รายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
1.จัดท าทะเบียนคุมแบบขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ 
2.จัดอบรมและท าแผ่นพับ
แจกจ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ประกอบการศึกษา 
3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอรับ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่นส านักงานพาณิชย์ 
อบจ. 

  

 
ผอ.กองคลัง 
จพง.จัดเก็บ
รายได้ 
 

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง(ต่อ) 
7.การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ EGP 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไป
อย่างถูกต้อง สุจริตและโปร่งใส 
 
 
 
 
8.การติดตามและการเก็บภาษี ลูกหน้ีภาษี 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การติดตามลูกหน้ี 
อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเก็บภาษี 
และลูกหน้ีภาษีได้เพิ่มมากขึ้น  
 
 
 

    
1.กรณีระบบ
อินเตอร์เนต ไม่มี
สัญญาน จึงไม่
รองรับการใช้งาน
ในระบบ 
ท าให้ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 
1.การเรียกเก็บ
ลูกหน้ีภาษีซ้ าซ้อน
เน่ืองจากเก็บแล้ว
ไม่ตัดออกจาก
ระบบ 

 
1.หากวันใดมีปัญหาเรื่อง
สัญญาน จะต้องท าให้เลื่อนการ
ท างานในระบบออกไป จึงเกิด
ความล่าช้า 
 
 
 
 
1.ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิที่ดินของผู้
ที่ต้องเสียภาษี ในทะเบียนคุม 
2.ตรวจสอบทวงถามการค้าง
ช าระหน้ีทุกไตรมาส 
3.ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทะเบียนคุมภาษี และลูกหน้ีภาษี
ต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
  1.    การออกแบบ การส ารวจ และการ
ประมาณราคา 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส ารวจ การ
ออกแบบ การเขียนโครงการก่อสร้างต่าง 
ๆ การประมาณราคาค่าก่อสร้างต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
มติ ครม.และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงโดย
น าเอาความเสี่ยงและมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆจากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
1.ผู้ปฏิบัติงานการ
ออกส ารวจ การ
ออกแบบและการ
ประมาณการครั้ง
ละหลายโครงการ 
ท าให้งาน ล่าช้า 
ดูแลไม่ทั่วถึง 
2.ความละเอียด
ในการส ารวจ การ
ออกแบบ และการ
ประมาณราคา ยัง
มีข้อผิดพลาด
เน่ืองจาก
ระยะเวลามีน้อย 
 
 

 
1.ขอรับค าปรึกษาจาหน่วยงานที่
มีประสบการณ์ด้านการส ารวจ 
การออกแบบและประมาณราคา 
2.การค านวณราคากลางให้
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ และการ
ค านวณราคากลางให้ใช้ของ
กรมบัญชีกลาง ตามมติ ครม. ลง
วันที่ 13  มีนาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ผอ.กองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 

 
 
 



แบบ ปค.5 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
  2.การควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ 

 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงโดย
น าเอาความเสี่ยงและมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆจากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
1.เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติมีเพียงคน
เดียวท าให้ดูแลไม่
ทั่วถึง 
2.สภาพดินฟ้า
อากาศ ท าให้การ
ควบคุมงาน
ควบคุมงาน
คลาดเคลื่อน 
รวมทั้งระยะเวลา
ที่ด าเนินกรด้วย 
3.ผู้ควบคุมงาน
ไม่ได้แจ้งให้
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ทราบในวันที่เริ่ม
มือท างาน 
ระหว่างท างาน ท า
ให้เกิดข้อผิดพลาด 
 
 
 
 

 
1.ก าชับ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด 
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลลากร
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทั้งทางด้ายทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
3.ก าชับให้ผู้ควบคุมงานแจ้งให้
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องทราบ
ทุกครั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาด 

  
ผอ.กองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่าง(ต่อ) 
 

3.งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
2.เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
  

 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงโดย
น าเอาความเสี่ยงและมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆจากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถก าหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเครื่องมือที่น ามาใช้ 

 
1.ไม่มีอุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้าดูด
เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
2.เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความช านาญใน
ด้านไฟฟ้าตาม
หลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
3. เจ้าหน้าไม่
เพียงพอในงาน
ปฏิบัติงาน ท าให้
การซ่อมแซมล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้
ปฏิบัติ 
2.สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ด้านช่างไฟฟ้าโดนตรง 
3.มีเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมไฟฟ้า
ตามหนังสือร้องเรียนจาก
ประชาชน 

  
ผอ.กองช่าง 
ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
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ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
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การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
1.การบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้การด าเนินงานเป็น
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าเอา
ความเสีย่งและมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่าง ๆจากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 

 
 
 
1.ด้านแผนพัฒนา
และแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา มีผล
การปฏิบัติงาน
น้อยและขาดการ
ติดตามประเมินผล
งานที่ด าเนินการ
ไปแล้ว 
2.ด้านอาคาร
สถานที่ ยังไม่
เพียงพอส าหรับ
เด็ก ยังไม่ถูก
สุขลักษณะ 
 

 
 
 
1.มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาฯ จัดท าข้อมูลให้
เป็นรูปธรรมสามารถประเมินผล
ได้ 
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3.รายงานการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.มีการปรับปรุงอาคารบางส่วน
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและของ อบต. 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษาฯ 
ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 



 
แบบ ปค.5 
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การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 
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การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

2.ด้านบริหารการศึกษา เรื่องการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริหารการศึกษา
มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ 

 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าเอา
ความเสี่ยงและมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่าง ๆจากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 

 
 
1. มีการ
เปลี่ยนแปลง
ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ  
บ่อย และไม่
ชัดเจน 
2.งานล่าช้า 
เน่ืองจาก ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายมีงานที่
ต้องปฏิบัติมาก 
การเบิกจ่ายยังมี
ข้อผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.จัดท าค าสั่งแบ่งงานเพื่อให้
หน่วยงานอ่ืน มาช่วยเหลืองานใน
ด้านต่าง ๆ  
2.ก าชับดูแลการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 
3.ตรวจสอบเอกสารก่อนวางฎีกา
เบิกจ่ายทุกครั้งอย่างละเอียด
รอบคอบ  

  
 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการศึกษาฯ 
ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
 



 
แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี     30  กันยายน  2563 
 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (ต่อ) 

3.การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ
อนุบาล และประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าเอา
ความเสี่ยงและมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่าง ๆจากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 

 
 
จัดท าหลักสูตร
การศึกษาไม่ได้
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.จัดส่งเจ้าหน้าที่/ครูผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ือง 
2.ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
แนวทาง 
3.จัดท าสื่อการเรียนที่
หลากหลายมากขึ้น 
4.จัดท าแบบสอบถามในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านต่างๆ  
5.มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง 
6.มีการจัดประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 

  
 
 
นักวิชาการศึกษา 
ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี   30  กันยายน  2563 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจตามแผนการดาเนิน

การหรือภารกจิอื่นๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรฐั/วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู ่

การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (ต่อ) 

3.การส่งเสริมพัฒนาตามวัยให้กับเด็ก
ปฐมวัย 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ
อนุบาล และประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
1.มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น 
2.เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอจึงท าให้
ขาดความละเอียด 
รอบคอบ เอกสารไม่
ครบถ้วน เกิด
ข้อผิดพลาดง่าย 

 
 
1.มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
2.ตรวจสอบเอกสารอย่าง
ละเอียด รอบคอบ เข้มข้น 
3.ขอเพิ่มบุคคลากรที่ไม่
เพียงพอ 

 
 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าเอา
ความเสี่ยงและมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่าง ๆจากผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนด
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่
น ามาใช้ 

 
 
จัดท าหลักสูตร
การศึกษาไม่ได้
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.จัดส่งเจ้าหน้าที่/ครูผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเน่ือง 
2.ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
แนวทาง 
3.จัดท าสื่อการเรียนที่
หลากหลายมากขึ้น 
4.จัดท าแบบสอบถามในการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ด้านต่างๆ  
5.มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวถึงผู้ปกครอง 
6.มีการจัดประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
1 ครั้ง 

  
 
 
นักวิชาการศึกษา 
ครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



แบบ ปค.6 
รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
เรียน  นายอ าเภอรัตนวาปี 

 
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ได้สอบทาน การประเมินผลการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานทีม่ีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานทีเ่กี่ยวกบัการเงิน 
และไม่ใช่การเงินทีเ่ช่ือถือได ้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทัง้ด้านการปฏิบัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกบัการดาเนินงาน  

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง   มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสาหรบัหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
ลายมือช่ือ ..........ศิริ     นิลแสง……….……… 

      (นายศิริ     นิลแสง)                                                 

         ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง 

                 วันท่ี 30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสาหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังน้ี  

อย่างไรก็ด ีมีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสีย่ง การควบคุมภายในและหรือ การ
ปรับปรงุการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี ้ 

๑. ความเสี่ยง   
๑.๑...................................-.....................................................  
๑.๒...................................-.....................................................  

๒. ควบคุมภายในและหรือการปรบัปรุงการควบคุมภายใน   
๒.๑..................................-.....................................................  
๒.๒...................................-................................................... 
  
 
 
 


