
ท่ี นม 89301/549                         องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 อ าเภอด่านขุนทด  นม  30210 

 12  พฤศจิกายน  ๒๕64 

เรื่อง  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

เรียน  นายอ าเภอด่านขุนทด 

อ้างถึง   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  รายงานการควบคุมภายใน อบต.ด่านนอก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  จ านวน ๑ เล่ม 

ตามท่ีอ้างถึง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด วันท่ี 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกได้ด าเนินการเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับส้ินสุดปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การรายงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกจึงจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในดังกล่าวให้นายอ าเภอ เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับอ าเภอด าเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการ
ประเมินผลต่อส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
 

     (นายส าราญ  พินิจ) 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด    
โทร. 0 4493 8820  



 

 
 

รายงาน การควบคุมภายใน 

 

 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
(ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) 

 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
โทร. ๐-4493-8820 /โทรสาร ๐-4493-8820 



แบบ ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

เรียน นายอ าเภอด่านขุนทด 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปี 

ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึง่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง กับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ      นายอ าเภอ
ทุ่งหว้า 

 
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 สรุปได้ดังนี้  

ส านักงานปลัด   จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  ๕  กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ   
๑) กิจกรรมการโอนงบประมาณการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย เกินจ านวนครั้งท่ีก าหนด  
๒) กิจกรรมด้านกฎหมาย ไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรง(นิติกร) ไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ีท าให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด 
ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 

3) กิจกรรมงานนโยบายและแผน  งานแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เปล่ียนแปลงระเบียบ
บ่อย  
 4) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นท่ีคือ การขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า
ยอมรับไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสวา่ลูกของตนเสพหรือค้ายาเสพติด  เพราะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้อาจท าให้
สังคมไม่ยอมรับ  ซึ่งโอกาสในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก
หน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย  
 5) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
 ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเส่ียงท่ีต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
  
 
 
 
 
 
 
  /กองคลัง... 

 



-๒- 
กองคลัง จาการวเิคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  2 กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ   
       ๑. งานการเงิน 
        ๑.๑   การบริหารการเงินคลาดเคล่ือนระบบมือกับระบบ E-LAAS 
       ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
          ๒.๑   มีแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  แต่ขาดผู้ปฏิบัติงานโดยตรงการจัดเก็บไม่ตรงตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้
          ๒.๒   การจัดเก็บภาษียังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  3  กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความ
เส่ียงคือ  

๑. กิจกรรมการจัดท างานบริการสาธารณ   ไม่มีเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขด าเนินการบริการโดยตรงท าให้เกิด
ความล่าช้า ในการท าเอกสารข้อมูล 

๒. กิจกรรมควบคุมโรค  ประชาชนให้ความสนใจในการควบคุมและการป้องกันโรคน้อย ขาดจิตส านึกในการ
ร่วมกันรับผิดชอบด้านสุขภาพ 

 ๒. กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย 
      ๒.๑.  ในชุมชนไม่มีระบบการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือนอย่างถูกวิธี 
 
กองการศึกษาฯ จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  3  กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ 
 ๑.  กิจกรรมการบริหารการศึกษา               

๑.๑. ด้านการพัฒนาอาคารสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๒. ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านส่ิงแวดล้อม 
๑.๓. ด้านสุขภาพอนามัยเด็ก 

กองช่าง  จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  2  กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ 
1. กิจกรรมงานก่อสร้าง 

 ๑.๑.  งานการควบคุมกระบวนการจัดท าโครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.งานผังเมือง 

๑.๒.  การจัดท าผังเมือง 
๑.๓. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมือง และ 

กฎหมายใหม่ๆท่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ท้ั งนี้ ไ ด้ แนบรายงานผลการสอบทานการประเมิน การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ                      

ภายใน   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม  ภายใน มาพร้อมนี้แล้ว   

  
 
 

                                                                            ลงช่ือ.............................................. 
              (นายส าราญ  พินิจ) 

                       ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

        วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖4 
 



                  ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  
   รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖4 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน            
มีการยอมรับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การพฒันางานให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยใช้แผนการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้ จึงท าให้การ
ด าเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม และ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   
พ.ศ. 2561 
๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ตามจรรยาบรรณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกท่ีก าหนดไว้ควบคุมการ
ประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี ท าให้สามารถควบคุมการ 
ปฏิบัติงานไปในแนวทางท่ีโปร่งใส 
๑.๓ วิสัยทัศน์ นโยบาย ทัศนคติ และรูปแบบการบริหารงานของ
ผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ มีผลต่อการจัดคนเข้ารับการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ 
การมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม และ
การก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมาตรฐานการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินการควบคุมภายในให้มี 
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของ
องค์กรท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การ
ปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
พร้อมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือ
ความเส่ียงนั้น 
๑.๔ ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง 
งานของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงใน 
การพัฒนาการควบคุมภายในให้เป็นระบบระเบียบ                
ตามแผนการปรับปรุง 
๑.๕ โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้า และปรับปรุงความเส่ียงให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 
มาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก  ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด าเนินการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรท่ีมีการ
แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การ
ปฏิบัติงาน ข้อบกพร่องและปัญหาจึงแสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสามารถ
วางแผนการปรับปรุงได้ตรงตาม 
จุดอ่อนหรือความเส่ียงนั้น ๆ 
  
 

ปค.๔ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุมภายในและเป้าหมาย
ความส าเร็จของงานในแต่ละส่วนขององค์กร 
๒.๒ การก าหนดกิจกรรมความเส่ียงเกี่ยวกับงบประมาณ และ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม เนื่องจากงบประมาณและทรัพยากรเป็น
องค์ประกอบของความเส่ียงท่ีส าคัญของส่วนการคลัง 
๒.๓ ความเส่ียงส่วนใหญ่เป็นความเส่ียงภายในองค์กร 
ท่ีถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของเจ้าหน้าท่ี 
และความเส่ียงภายนอกองค์กรท่ีเอื้อต่อประสิทธิภาพ 
ของการปฏิบัติงาน เมื่อมีการวิเคราะห์ก าหนดความเส่ียง 
อย่างชัดเจนและครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน 
ท าให้การควบคุมความเส่ียงหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความ
เหมาะสมต่อการควบคุม 
๒.๔ ความเส่ียงท่ีอาจมีการควบคุมได้ยาก จะถูก 
วิเคราะห์และวินิจฉัยการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ของการควบคุม ให้สามารถควบคุมได้ทุกความเส่ียง 
อย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลด่านนอก ได้ด าเนินการประเมินความเส่ียง 
โดยยึดการประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานของส่วน 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก ๖ ส่วน             
คือ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   ซึ่งการ
ประเมินความเส่ียงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน
ของแต่ละงาน  
แต่ละส่วนท่ีก าหนดไว้ตามความเส่ียงได้รับการปรับปรุงตาม
แผนการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
การระบุความเส่ียงกระท าโดยพนักงานส่วนต าบล 
ระดับปฏิบัติงาน  ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญงาน ระดับ
ช านาญการ  การระบุความเส่ียงจึงไม่ได้เกิดจากผู้บริหาร
เพียงผู้เดียว 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารท่ีเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมควบคุมความเส่ียง ท่ีสร้างความมั่นใจว่าจะท าให้การ
ควบคุมนั้น ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
๓.๒ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีจะท าให้กิจกรรมการควบคุม
เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
การควบคุมอย่างมีทิศทางอย่างประสบความผลส าเร็จได้ 
๓.๓ การก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
การควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการ
บังคับบัญชาในแต่ละส่วน 
๓.๔ กิจกรรมการควบคุม เกิดจากองค์ประกอบภายในองค์กร
มากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากกิจกรรมการควบคุมภายใน
องค์กรมีอยู่แล้ว และด าเนินการมาโดยตลอด ท าให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีเกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจ า 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ การติดต่อส่ือสารภายในองค์การเกิดการประสานงานอย่าง
รวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการส่ือสาร ท าให้ประสิทธิภาพ
ของการส่ือสารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพและมักเกิดผลด้านลบ
น้อย 
๔.๒ การส่ือสาร ประสานงานกองคลัง ในเรื่องการเบิก – จ่าย 
งบประมาณ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 
๔.๓ การรายงานผลทางการเงินและการด าเนินการตามนโยบาย
และระเบียบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการควบคุมของแต่ละส่วน มีการ
เช่ือมโยงให้ทุกส่วนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
๔.๔ ผู้บริหารส่ือสารไปยังผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติส่ือสารไปยังผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติส่ือสารสู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร มีผลท าให้องค์กร
พัฒนาปรับปรุง ไปสู่เป้าหมายความส าเร็จของภารกิจได้ 
๔.๕ การส่ือสารในองค์กรสู่องค์กรภายนอก และประชาชน
ภายนอก มีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกเช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ Internet วิทยุ
ชุมชนแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ 
หมู่บ้าน เป็นต้น 

ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึงเป็นกลไกท่ีจะ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรม
ควบคุม และกลไกควบคุมท่ีจะท าให้การ 
ควบคุมความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด คือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
ด าเนินการควบคุมความเส่ียง โดยการให้
หัวหน้าส่วนท้ัง ๕ ส่วน คือ หัวหน้า
ส านักงานปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง และผู้อ านวยการกอง
การการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ             
ก ากับ ดูแล และติดตาม พร้อมแก้ไขความ
เส่ียงโดยทันทีข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและ
การติดต่อส่ือสารใน การควบคุมภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก สามารถ
ส่ือสารในระดับผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ
ถึงผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติถึงผู้ปฏิบัติ และองค์กร
ภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ผลส าเร็จมากกว่าผลด้านลบ การส่ือสารมี
ความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นกลไกในการ
ควบคุมให้เกิดความเข้าใจใน นโยบาย 
ระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีตรงกันได้เป็น 
อย่างดี เนื่องจากงานหลักในการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรมีการพฒันา
ระบบการส่ือสารประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่องส่วนการควบคุมการส่ือสาร
ของกองคลัง มีกิจกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลทางการเงิน การจัดท าบัญช ีและ
รายงานผลให้สภารับทราบงบประมาณ
รายจ่าย และรายได้อย่างต่อเนื่อง 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
๕.๑ องค์กรมีการติดตามประเมินผลการ 
ควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินผลการควบคุมท่ี 
เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุม และมีกระบวนการ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการประเมินผลนั้น 
๕.๒ ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของ 
องค์กรในแต่ละส่วนจะก าหนดวิธีการประเมินผลโดย 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและแผนการปรับปรุงก่อน 
แล้วจึงก าหนดการเลือกวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
กับการประเมินกาปรับปรุง 
๕.๓ การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของ 
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เป็นหลัก เนื่องจาก 
ป้องกันความไม่ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางท่ี 
ถูกต้อง 
๕.๔ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องใช้การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนางานของแต่ละส่วนเป็น 
ส าคัญ 
 

 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  ยึดการ
ปฏิบัติตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับเป็นส าคัญ และถือปฏิบัติในวิธีการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินโดยรวม 
 ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วางแผนการ 
ปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน
น าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้อง           
กับความเส่ียงทุกงาน ทุกกอง ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีน่าพึงพอใจ 
 ๒. ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสม 
และส่ังก าชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็น 
ช้ันแรก เพื่อป้องกันการลุกลามของปัญหา และจะเน้นส าคัญในกองคลัง กรณีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ 
และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด 
 

          
ลงช่ือ.................. ................................... 

                 (นายส าราญ  พินิจ) 
        ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
        วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖4  



แบบ ปค.6 
 

  รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภาย 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
 
 เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน 
และไม่ได้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่มีการจัดท ารายงานตามแบบ ปค.6 
 
 
 
 
                      (นางกนกลักษณ์  แดดขุนทด) 
                       ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต.ด่านนอก 
 
 
     - ทราบ 
 
 
                         (นายส าราญ  พินิจ) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านอก ปฏิบัติหน้าท่ี 
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



 
 

แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีการจัดต้ังงบประมาณให้
เพียงพอกับความจ าเป็นตลอด
ปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนครั้งในการโอนหรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
- มีการโอนงบประมาณและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวนครั้ง
ตามท่ีแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 

 
 
-ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.
2541 และท่ีแก้ไข
เพิ่มจนถึงปัจจุบัน  
-ด าเนินการตาม 
หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครัด 

 
 
-การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่เพียงพอ 

 
 
-ความเสี่ยง 
-ยังมีการโอน
งบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวน
ครั้ง 
ผลกระทบ 
-ท าให้มีการบริหาร
จัดการงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน 
สาเหต ุ
-บางรายการไม่ได้ต้ัง
จ่ายไว้ และบางรายงาน
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิค 
ศึกษาระเบียบ
กฎหมายท่ีเด่ียวข้อง
เพื่อจะได้น ามา
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 
30 กันยายน 
2565 
-ส านักปลัด 

 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.  กิจกรรม 
- ด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงคก์ารควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 
 

๑. ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ ไม่มีความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและระเบียบ
ต่างๆเกิดความผิดพลาด  
ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 
 
 

๑.  ค าสั่งมอบหมาย
งาน 
๒.  มีเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบด้าน
กฎหมายเป็นการ
เฉพาะ 

๑. การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม ไม่
ชัดเจน 
๒.  มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมท่ี
ก าหนด 

๑. ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่
มีความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท า
ให้การตรวจสอบ
เอกสารและการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเกิด
ความผิดพลาด  ซึ่ง
อาจท าให้หน่วยงาน
เกิดความเสียหายได้ 

๑. จัดอบรมให้
ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ปลูกจิตส านึก
เจ้าหน้าท่ีให้มีความ
รับผิดชอบและอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์
ของทางราชการมาก
ข้ึน 
๓. จัดให้มีระบบการ
ตอบค าถามการแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 

ส านักปลัดฯ 
30 กันยายน 
2565 

 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การด าเนินการงานนโยบายและ
แผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2563 
 

-งานการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-มีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละ
งานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรม 

-การมอบหมายจาก
ผู้บริหารและการ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีผลดี
ต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ งาน
แก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ยังพบ
ข้อผิดพลาด และยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

-ความเสี่ยง 
-งานแก้ไข
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ผลกระทบ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
การแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ตลอดปี 
สาเหตุ 
-เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย 
ในระดับผู้บริหาร
เปล่ียนแปลงตลอด 

-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และผู้บริหารเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ 
เทคนิค ศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
ท่ีเด่ียวข้องเพื่อจะ
ได้น ามาปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

30 กันยายน 
2565 
-นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน, 

 
  



แบบ ปค. 5 
    ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 
- เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการ
ช่วยเหลือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 

-อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่เพียงพอ 
-อุปกรณ์ไม่ทันสมัย 
อาจเกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 

-มีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละ
งานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
 

-การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ  
กับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ยังพบข้อผิดพลาด 
และยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

-ความเสี่ยง 
-อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
ผลกระทบ 
-ท าให้เกิดความล่าช้า 
ในการปฏิบัติงาน 
และอาจท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
ล่าช้า 
-สาเหตุ 
-อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
 

-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเข้า
ร่วมการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ เทคนิค 
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

30 กันยายน 
2565 
-ส านักปลัด 
งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
การควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรม 
  - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
 

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ด้านกีฬาอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยง 

๑.มีการควบคุม แต่ยัง
ไม่ท่ัวถึง 

๑. มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า 
ผู้เสพ 
 

๑. จัดให้มีการอบรม
โทษของยาเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมท่ี
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุก
วัย เช่น การสร้างจิต
อาสา , กีฬาต้านยา
เสพติด, กิจกรรมพี่
สอนน้อง เป็นต้น 
๓. จัดกิจกรรมตรวจ
สารเสพติดใน
โรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพื่อสร้าง
ความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 
30 กันยายน 
2565 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ชองหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานการเงินและบัญชี 
 1.1 การลงระบบ E-Laas ยังไม่เปน็ไป
ตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดท าระบบบัญชี E-Laas  
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  1. บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานการลงระบบ 
E-Lass ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมระบบ
บัญชี E-Lass เพื่อให้
เกิดความรู้ความ
เข้าในในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
และให้ระบบบัญชีมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

  มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ี
ชัดเจน เหมาะสม มี
ผลดีต่อการควบคุม
และติดตามในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ 
ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ความเส่ียง 
1. บุคลากรยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับระบบบัญชี ยัง
ขาดความเชียวชาญใน
การลงระบบ 
ผลกระทบ 
การท างานอาจเกิด
ความล่าช้า 
สาเหตุ 
กฎระเบียบ และ
แนวทางการจัดท า
บัญชีในระบบ มีการ
เปล่ียนแปลงบ่อย และ
บุคลากรยังไม่ได้รับการ
อบรม ท าให้เกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 

ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรม ศึกษา 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
 

30 ก.ย. 
2565 
1.นักวิชาการ
เงินฯ 
2.ผอ.กองคลัง 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
      ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญชองหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ก าหนดเสร็จ/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 1.1 การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการ
จัดเกบ็รายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่
มีลูกหนี้ค้างช าระภาษี 

  1. ประชาชนขาด
ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายและช่วง
ระยะเวลาในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. 
ไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญและหน้าท่ี
ของการช าระภาษี 
 

- ประชาสัมพันธ์การ
รับช าระภาษีแก่
ประชาชนเพื่อ
รับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎหมายของ
ท้องถิ่น  
- มีเจ้าหน้าท่ีในการ
ด าเนินการจัดเก็บ
รายได้รวมถึงมี
โครงการจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ีเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาขน 
 
 
 

การประชาสัมพันธ์
และการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนท่ีเป็น
ผลดีในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมยังมี
ความเส่ียงท่ีต้อง
ได้รับการแก้ไข 
 

ความเสี่ยง 
1. ประชาชนขาดความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
และช่วงระยะเวลาในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. ไม่
ตระหนักถึงความส าคัญ
และหน้าท่ีของการช าระ
ภาษ ี
ผลกระทบ 
อาจท าให้การจัดเก็บภาษี
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้  
สาเหตุ 
เน่ืองจากการเปลี่ยนตัวผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี และการ
ไม่ได้ออกไปส ารวจ
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการของผู้เสีย
ภาษีเป็นประจ าทุกปี 
 

-เร่งประชาสัมพันธ์
จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพ่ือสร้างความตะ
หนักให้แก่ประชาชน
เพ่ือความเข้าใจว่า
ภาษีท้องถ่ินเป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาต าบลและ
เป็นหน้าท่ีของ
ประชาชน 

30 ก.ย. 2565 
1.นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 
2.ผอ.กองคลัง 
 

 
 



แบบ ปค. 5 
    ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญชองหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ก าหนดเสร็จ/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.3. การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สนิ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
2.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนท่ีภาษี
สามารถอ้างอิงในการประเมินภาษี
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ 
 

1. บุคลากรขาดความ
ช านาญเฉพาะทางและ
ขาดการประสานงาน
ระหว่างส่วนต่าง ๆ ใน
การด าเนินการ 
2. ยังไม่มีระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS ) 
มาปรับใช้ใน
กระบวนการท างานการ
พัฒนา 
 
 
 
 

 ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
ดูแล ให้มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบแผนท่ี
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน  
วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ
รายงานปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
-เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบมือ 
 -มีบุคลากรในการ
ด าเนินงานจ านวน 2คน 

 มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ประจ าปี และการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่
ละส่วนท่ีชัดเจน 
เหมาะสม มีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุง
กระบวนการ
ควบคุมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ความเส่ียง 
1. ข้อมูลในระบบแผนท่ี
ภาษี ยังไม่มีการ
ด าเนินการ 
ผลกระทบ 
ท าให้ไม่สามารถเรียกดู
ข้อมูลจากระบบได้ การ
จัดเก็บภาษีประจ าปีไม่
ถูกต้องครบถ้วน 
สาเหตุ 
ยังไม่มีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (LTAX 
GIS ) มาปรับใช้ใน
กระบวนการท างานการ
พัฒนา 

1. ก าหนดให้ผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี เข้า
รับการฝึกอบรม
ศึกษาข้ันตอน 
วิธีการใช้งาน
โปรแกรมแผนท่ี
ภาษี เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.ประสานความ
ร่วมมือในส่วน
ราชการเพื่อ
ด าเนินการ
ทางด้านการจัดท า
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพ 

30 ก.ย. 65 
1.นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 
๒.ผอ.กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
    ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ก าหนดเสร็จ/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานบริหารการศึกษา 
   ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยเหมาะสมกับผู้เรียน มีภูมิ
ทัศท่ีสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

-บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัยไม่
เพียงพอ 
 

มีการซ่อมแซมต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่าน
นอก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านด่านนอกและ
บ้านละเลิงพิมาน 
ยังขาดงบประมาณ
ในการปรับปรุง
อาคารให้
เหมาะสมมและ
ปลอดภัย 

ความเสี่ยง 
1. บริเวณรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังมี
ความปลอดภัยไม่
เพียงพอ 
  
สาเหตุ 
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังไม่มีกระเบ้ืองพื้น
ห้อง 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังไม่ได้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โดยรอบบริเวณให้
เหมาะสมและสวยงาม 
ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้ัง 2 ศูนย์ยังไม่มี
ระบบไฟฟ้าท่ีได้
มาตรฐานความ
ปลอดภัย 

1.จัดท าข้อบญัญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2565 เพื่อ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้ัง  2 แห่ง 

30 ก.ย. 2565 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  

 



แบบ ปค. 5 
    ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานบริหารการศึกษา 
   1.2ด้านมาตรฐานศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย เหมาะสมกับผู้เรียน มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานบริหารการศึกษา 

1.บริเวณรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชาก าหนด
แนวทางปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และ มีการ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กสังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอกรวมถึง
แก้ไขปัญหาด้านการ
ปรับปรุงสภาพของ 
ศพด.และ สนามเด็ก
เล่นกลางแจ้งของ
สถานศึกษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เมื่อพบนักเรียนท่ี

     มีการก าหนด
แนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 
และการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่
ละส่วนท่ีชัดเจน 
เหมาะสม และ
เพียงพอ  แต่
อย่างไรก็ตามยัง
พบว่า 
สภาพแวดล้อม 
พื้นท่ีของ ศพด.บาง
แห่งยังมีสภาพคับ
แคบ ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และ
ยังขาดอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น และ 
 
ยังพบโรคระบาด

ความเสี่ยง 
1.บริเวณรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความปลอดภัย
ไม่เพียงพอ 
2.ศพด.บางแห่งยังไม่มี
อุปกรณ์เด็กเล่น และ
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง 
ผลกระทบ 
อาจเกิดความไม่ปลอดภัย
ของเด็กเล็กใน ศพด. และ  
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 
สาเหตุ 
งบประมาณท่ียังไม่
เพียงพอ และบริเวณพ้ืนที่
ใช้สอยมีน้อยและแคบ
จ ากัด 
 
 
ความเสี่ยง 
ไม่สามารถควบคุมการ

1. จัดท าโครงการ
เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณ และ
รายงานขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดอบรมเรื่อง การ

30 ก.ย. 2565 
 รองปลัด อบต. 
รักษาการแทนผอ.
กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ก.ย. 2565 
1.หนสถานศึกษา 



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   1.๓ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดปัญหาการระบาดของ โรคมือ 
เท้า ปาก ระบาด ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก ท้ัง ๒ แห่ง 
 

๑.ไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดของโรค มือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ท้ัง 2 แห่ง  

สงสัยว่าจะป่วย มือ 
เท้า ปากจะให้หยุด
เรียนทันที 
๒.แจ้งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนต าบล
ด่านนอกเข้า
ตรวจสอบ 
๓.หากเกิดการระบาด
โรคมือ เท้า ปาก จะ
ปิดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อท าความ
สะอาด เป็นเวลา ๗ 
วัน 
4.ครูด าเนินการท า
ความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ก าจัดเช้ือโรค มือ เท้า 
ปาก 

ของโรคมือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก 
 

ระบาดของโรค มือ เท้า 
ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
สาเหตุ 
๑.ผู้ปกครองไม่มีความรู้
เรื่องการสังเกตอาการ
ของบุตรหลาน ว่าเป็น
โรค มือ เท้าปาก
หรือไม ่
๒.นักเรียนท่ีเป็นโรค 
มือ เท้า ปาก ไม่ยอม
หยุดเรียนท าให้เป็นการ
แพร่ระบาดโรคไปสู่
นักเรียนคนอื่น ๆ 
 

ป้องกันโรค มือ 
เท้า ปากเพื่อให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครองและครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. 
3. รองปลัด อบต. 
รักษาการแทนผอ.
กองการศึกษาฯ 

 
 
 

 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. งานก่อสร้าง 
1.1 การควบคุมกระบวนการจัดท า
โครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียน
แบบแปลน ถูกต้องครบถ้วน 
   2. เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการ
ต่างๆ ของ อบต.เป็นไปตามระเบียบ 
ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุฯ 

1.งบประมาณไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
2.บคุลากรในด้านช่างมี
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

จัดสรรงบประมาณ
ในการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ประชาชนตาม
ความต้องการและ
ปัญหาเร่งด่วน 
สรรหาบุคลากรใน
ด้านช่างเพื่อให้
เพียงพอต่องานท่ี
ปฏิบัติ 

   การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพองานในส่วน
การออกแบบยังพบ
ข้อผิดพลาด และ
ประมาณการราคา
งานก่อสร้าง  ยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยง1 
1 งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
ผลกระทบ 
การแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
สาเหตุ 
งบประมาณในการจัดสรร
มีน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และเน่ืองจาก
บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานและภารกิจ
ความรับผิดชอบความ
เร่งด่วน เร่งรัดของงาน
บางโครงการท าให้อาจเกิด
ความผิดพลาด รวมถึง
ระเบียบ กฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา 
 
 

1. . จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบเข้า
ร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพ่ือจะได้
น ามาใช้ปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้อง 
2.ท าความเข้าใจถึง
งบประมาณและการ
จัดสรรงบประมาณ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชนซึ่งต้อง
เรียงล าดังความส าคัญ
และความจ าเป็นของ
สภาพปัญหา 
3.ส ารวจปริมาณงาน
เพ่ือจัดสรรก าลังคนให้
เพียงพอและเหมาะสม 

30 ก.ย. 2565 
๑.ผอ.กองช่าง 
 

 
 



แบบ ปค. 5 
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

                                                                  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                           ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานผังเมือง 
2.2. การจัดท าผังเมือง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาชุมชนให้มี
ระเบียบ ชุมชนมีความสวยงาม
เจริญเติบโต อย่างมีระเบียบแบบแผน
และถูกสุขลักษณะ โดยวางผังเส้น
คมนาคมและการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้
สัมพันธ์กับการใช้ท่ีดินในอนาคต   

1.บุคลากรขาดความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดท า
ผังรวมเมืองของชุมชน 
 
 
 

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านการ
จัดท าผังเมืองรวมเพื่อ
น ามาปรับใช้และ
ด าเนินการในท้องท่ี 
 

      การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอในส่วน  
การจัดท าผังเมือง 
ด าเนินการยังไม่เป็นไป
ตามแผน  ยังมีความ
ล่าช้า ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 
 
 

ความเสี่ยง 
ไม่มีการจัดท าผังเมือง
ของชุมชน 
ผลกระทบ  
ไม่มีการจัดท าผังเมือง
รวมของชุมชน ท าให้
ชุมชนไม่มีระเบียบ 
เส้นทางการคมนาคมไม่
สัมพันธ์กัน 
สาเหตุ 
บุคลากรไม่มีความรู้
ด้านการจัดการผังเมือง
รวมของชุมชน 
 

1. จัดส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมด้านการ
จัดท าผังเมืองรวมเพื่อ
น ามาปรับใช้และ
ด าเนินการในท้องท่ี 
2. ส ารวจความจ าเป็น
และปริมาณงาน เพื่อ
จัดสรรก าลังคนให้
เพียงพอและเหมาะสม 

30 ก.ย. 65 
๑.ผอ.กองช่าง 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
๑.การจัดท างานบรกิารสาธารณสุข 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การด าเนินงานการให้บริการ
สาธารณสุข งานควบคุมโรคและงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ 
 

 
 
- ไม่มีเจ้าหน้าด้านงาน
บริการสาธารสุขโดยตรงท า
ให้การจัดท าเอกสาร หรือ
ข้อมูลด้านสาธารสุข ล่าช้า 
 

 
 
-มีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าท่ีแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและ
เพียงพอ 

 
 
-การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหน่ึงแต่ยังไม่
เพียงพอ ยังยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติมเน่ืองจากยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว ้

 
 
-ความเสี่ยง 
-ไม่มีเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินงานด้านบริการ
สาธารสุขโดยตรงท าให้
เอกสารงานบริการ
สาธารณสุขมีความลา่ช้า 
 ผลกระทบ 
-อาจท าให้การให้บริการ
บางอย่างเกิดความล่าช้า 
สาเหต ุ
-เน่ืองจากบุคลากรไม่มี
ความรู้โดยตรงกับงาน 

 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเข้าร่วม
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 
เทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายท่ีเด่ียวข้องเพื่อ
จะได้น ามาปฏิบัติหน้าท่ี
ได้อย่างถูกต้อง 
-ผู้บริหารด าเนินการสรร
หาบุคลากรเพื่อบรรจุ
แต่งต้ังหรือรับโอนย้าย
ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  

 
 
30 กันยายน 
2565 
- ปลัด อบต.   
รก.ผอ.กอง
สาธารสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
 

      ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                 ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.งานควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนภายในต าบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ีดี 
 
 
 
 
 

 
1.ประชาชนขาดจิตส านึกใน
การร่วมกันรับผิดชอบด้าน
สุขภาพ 
2.เครื่องพ่นหมอกควันไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.ระเบียบข้อปฏิบัติ 
4.ขาดแคลนบุคลากรในการ
ด าเนินการงานด้าน
สาธารณสุข 
 

๑.จัดสรรงบประมาณ
การด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2.ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข 
 

๑.การป้องกันและควบคุม
โรคโดยการจัดสรร
งบประมาณและก าลังคน
ได้ผลดีในระดับหน่ึงแต่ยัง
ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ 

๑.ประชากรขาด
จิตส านึกในการร่วมกัน
รับผิดชอบด้านสุขภาพ 
2.เครื่องพ่นหมอกควัน
ไม่เพียงพอ 
3..ระเบียบข้อปฏิบัติ 
4.ขาดแคลนบุคลากรใน
การด าเนินการงานด้าน
สาธารณสุข 
 

1.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 
2.สรรหาบุคลากร
รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุขเพื่อควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ 

30 กันยายน 
2565 
- ปลัด อบต.   
รก.ผอ.กองสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
   ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.งานสิง่แวดลอ้ม 
กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์   
จัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี อย่างยั่งยืนสร้างจิตส านึกการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
 
 
 
 
 

 
ชุมชนยังไม่มีระบบการคัด
แยกขยะในแต่ละครัวเรือน
อย่างถูกวิธ ี
 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
กองสาธารณสุขฯ 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลดปริมาณ
ขยะโดยการคัดแยกขยะ
จากแหล่งก าเนิดและลด
การเกิดขยะ 
๓ .ควบ คุมการจัด เก็ บ
ขยะของพนักงานประจ า
รถขยะให้มีการจัดเก็บท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. จัดท าแผนการจัดเก็บ
ขยะและแผนการจัดการ
ขยะรีไซเคิล 

๑.ได้จัดท าค าสั่งแบ่งงาน 
ในการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน 
๒.จัดท าโครงการรณรงค์
สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนจัดการขยะใน
ครัวเรือน  
๓.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนร่วมกันจักการ
ขยะ และลดปริมาณขยะ
โดยจัดให้มีการให้ความรู้
การจัดการขยะที่ต้นทาง 
การลดใช้ถุงพลาสติก การ
น าขยะท าปุ๋ยหมัก และ
บริหารจัดการธนาคารขยะ 
และการจัดการขยะ
อินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ 

๑.ประชากรขาด
จิตส านึกในการร่วมกัน
รับผิดชอบขยะ 
๔.ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ และประเภท
ขยะ 
๒.ไม่มีพื้นท่ีในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 
๒.จัดท าแผนปฏิบัติการ
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 
๓.พัฒนาขีด
ความสามารถ  ความ
รับผิดชอบ ในการ
ควบคุมก ากับการเก็บ
ขยะในพื้นท่ี 
๕.จัดโครงการ 

30 กันยายน 
2565 
- ปลัด อบต.   
รก.ผอ.กองสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 ช่ือผู้รายงาน………………… ………………………. 
                                                ( นายส าราญ  พินิจ ) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 



๑ 
 

แบบ ปค. 4 
ส ำนักปลัดงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภำพแวดล้อมด้ำนกำรควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื้อตรงและจริยธรรม 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ
มีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินเกี่ยวกับ การควบคุม
ภายใน 
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดู
และของผู้ก ากับดูและ 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1 ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรในส านักงานปลัด 
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าส านักปลัด มี 
ทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายใน
ส านักปลัด มีความมุ่งมั่นท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ท่ี
มอบหมายอย่างจริงจังและมีการควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดท าโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
ตามอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เป็น
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้พัฒนา 
ทักษะ ความสามารถของบุคลากรและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานภายในส่วนราชการ
ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ัง
แจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุมก ากับดูและการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในท่ีก าหนด อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดย มี
การประชุมร่วมกัน 
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2.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ 
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆอย่างชัดเจน  สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกันในการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ  มีการระบุ
ความเส่ียงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการ 
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   กิจกรรมควบคุม 
    3.1 มีการระบุกิจกรรมและการพัฒนาการควบคุม
เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
 
 
 3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 3.3  การจัดกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไว้ใน
นโยบายประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

ส านักปลัด มีการประเมินความเส่ียงตามวิธีท่ี 
ก าหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ งานกิจกรรม
1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุม ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และงบประมาณ
ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีไม่เพียงพอใน
การพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมด้านกฎหมาย คือ ยังขาดบุคลากรใน
ด้านนี้โดยเฉพาะ มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
งานด้านนี้ แต่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ทางด้านงานนิติการ 
3. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัย ความเส่ียงด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย ยังมีความเส่ียงในด้าน การขาด
บุคลากร เครื่องมือท่ีเพียงพอ  
4.การโอนงบประมาณและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ  ยังมีการโอนเกินจ านวนครั้งท่ีก าหนด 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายใน การก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียงตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ 
 3.2 มีการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่าง ๆ เช่น ลงเว๊ป
ไซด์ของ อปท หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น 
3.3.1 มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียน
การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ทราบโดย
ท่ัวกัน 
3.1.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
ช่องทางในการร้องเรียนท้ังในส านักงานและส่ือ
ออนไลน์ เช่น เวปไซต์ อบต. และมีการ
ประชาสัมพันธ์การร้องเรียน ท าได้ง่ายไม่ใช่เรื่องยาก 
3.3.3 จัดท าอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ให้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
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4.  สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4.1 การจัดท าหรือการจัดการจัดหาและการใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
4.2 การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
 
4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 
 
 
5.  กำรติดตำมประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย 
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มีการ 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร
ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ
เหมาะสมเช่ือถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 

4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
ท่ีเกี่ยวข้องและน าข้อมูลลงเว็ปไซต์ เพื่อใช้เป็น
แหล่งข้อมูลในการค้นหาความรู้ 

 

4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น การใช้
ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 

4.3.2 การประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ 

 

มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5  องค์ประกอบ มี
ประสิทธิผล และเพียงพอ ท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม มีบาง
กิจกรรมท่ีต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น    จึง
ได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

 

      ช่ือผู้รายงาน  
             (นางกนกลักษณ์  แดดขุนทด) 
                ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัด 
       



 
 

แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความส่ียง 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการจดัท า การโอน และ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีการจัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอ
กับความจ าเป็นตลอดปีงบประมาณ 
- เพื่อลดจ านวนครั้งในการโอนหรือการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 
 

๑. มีรายการโอน
งบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกินจ านวน
ครั้ง ตามท่ีแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก าหนด 
 
 

1. ด าเนินการตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.
2441 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันตลอดจน
ระเบียบหนังสือสั่ง
การท่ีเกี่ยวข้องอีกท้ัง
ด าเนินงานตาม
นโยบาย 
 

๑. การควบคุมท่ีมี
อยู่มีความ
เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

1.ยังมีรายการโอน
งบประมาณและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเกิน
จ านวนครั้ง 
2. งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
จัดท างบประมาณ 

๑. จัดประชุมก่อนการจัดท า
งบประมาณ 
๒. ใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  
 

30 กันยายน 2564 
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ 
หัวหน้าส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความส่ียง 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒.  กิจกรรม 
- ด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงคก์ารควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย ทุกข้ันตอน 
 
 

๑. ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มี
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท า
ให้การตรวจสอบเอกสาร
และการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
และระเบียบต่างๆเกิด
ความผิดพลาด  ซึ่งอาจ
ท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 
 
 

1.ค าสั่งมอบหมาย
งาน 
2. ยึดระเบียบและ
หนังสือสั่งการในการ
ท างาน 
3.ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายต่าง ๆ 
 

๑. การควบคุมท่ีมี
อยู่ยังไม่ครอบคลุม 
และไม่เพียงพอ 
๒.  ปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ
อย่างเคร่งครัด 

๑. ไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบท่ี
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีท าให้การ
ตรวจสอบเอกสาร
และการปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเกิด
ความผิดพลาด  ซึ่ง
อาจท าให้
หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าท่ีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าท่ี
ให้มีความรับผิดชอบและ
อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการมากขึ้น 
๓. จัดให้มีระบบการตอบ
ค าถามการแก้ไขปัญหาเร่ือง
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการ
ประเมินผลจากผู้รับบริการ 

ส านักปลัดฯ 
ปลัด 
รองปลัด 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การด าเนินการงานนโยบายและ
แผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 
 

-งานการแก้ไข 
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- โครงการท่ีเสนอมา
ไม่ตรงกับความ
ต้องการท่ีจะท าจริง
ต้องมีการแก้ไข  

-มีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละ
งานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมและ
เพียงพอ 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรม 
-ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือส่ังการอย่าง
เคร่งครัด 

-การมอบหมายจาก
ผู้บริหารและการ
จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีผลดี
ต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ งาน
แก้ไข เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ยังพบ
ข้อผิดพลาด และยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม 

-ความเสี่ยง 
-งานแก้ไข
เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ผลกระทบ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นมี
การแก้ไข
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
ตลอดปี 
สาเหตุ 
-เนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย 
ในระดับผู้บริหารและ
เปล่ียนแปลงระเบียบ
อยู่ตลอดเวลา 

-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และผู้บริหารเข้า
รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะ  ศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
ท่ีเด่ียวข้องเพื่อจะ
ได้น ามาปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่าง
ถูกต้อง 

30 กันยายน 
2564 
-นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน, 

 
  



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 

 
 
 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการการ
ควบคุมภายใน ก าหนดเสร็จ/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรม 
  - กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

1.มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น 
2.ไม่สามารถทราบ
เบาะแสท่ีแน่ชัดได้
เน่ืองจากประชาชนไม่
กล้าพูดความจริง 

 

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
ด้านกีฬาอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยง 

๑.มีการควบคุม 
แต่ยังไม่ท่ัวถึง 

๑. มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสผู้ค้า 
ผู้เสพ 
 

๑. จัดให้มีการอบรมโทษของ
ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ือง 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น 
การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้าน
ยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอน
น้อง เป็นต้น 
๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพ
ติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพื่อสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส านักปลัดฯ 
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัดงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 
 

 
ลายมือช่ือ……………………………………………. 

                    (นางกนกลักษณ์  แดดขุนทด) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด 
       วันท่ี  ............................................................... 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการการ
ควบคุมภายใน ก าหนดเสร็จ/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรม 
  - กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและสามารถช่วยเหลือได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
 
  
  

1.ขาดอุปกรณ์ 
เครื่องมือท่ีเพียงพอ 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑.จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงานเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
2.ท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์การ
แจ้งเหตุ 

1. ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ยัง
ต้องมีการควบคุม
ต่อไป 
2.จัดหาอุปกรณ์
เพื่อให้ปฏิบัติงาน
เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน 

๑. เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอและขาด
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  
2.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพราะมี
ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ  

๑. จัดอบรมให้ความรู้ อปพร 
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
๒. จัดหาอุปกรณ์ที่มีความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
มีความทันสมัย เพื่อให้ทัน
เหตุการณ์-  

ส านักปลัดฯ 
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



แบบ ปค.4 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติท่ีดีในการควบคุมโดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มี
การก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนต่อการปฏิบั ติหน้าท่ี
ถู ก ต้องและ ท่ี ไม่ ถู ก ต้อ ง รวม ท้ั งปฏิ บั ติ ตน เป็ น
แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อ านาจหน้าท่ี 
รวมท้ังมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และ
เช่ือมโยงกันในการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุ
ความ เส่ี ย งอ าจมี ผลกระทบ ต่อการบ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเส่ียง
และการจัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจได้ว่า เมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
กิจกรรมควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้น ท าให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

     มี ระบบข้อมูลสารสน เทศท่ีเช่ือม โยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมี
การส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบท่ีช่วยให้
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบั ติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์
ของการด าเนินงาน 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง อบตด่านนอก ใน
ภาพรวมเหมาะสม และมี ส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  มีกิจกรรมท่ีบรรลุ 
อย่างไรก็ตาม  มีการเปล่ียนแปลงของ ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการ หลักเกณฑ์  แนวทาง  ท่ีมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท าให้มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุง 
ดังนี้ 
1.งานก่อสร้าง 
1.1 การจัดท าโครงการงานโครงสร้างพื้นฐาน 
2.งานผังเมือง 
2.1 การจัดวางผังเมือง 
 

มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหารความเส่ียง
ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเส่ียง
ต่างๆ  ท่ีผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
รวมท้ังยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกันความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี เปล่ียนแปลงไปจาก
เครื่องมือท่ีน ามาใช้ 

 
-มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง
กับกระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร โดยกิจกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  โดยผู้บริหาร
และหัวหน้างาน ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
อย่างไรก็ตาม งานในบางส่วนยังพบข้อผิดพลาด ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 
 
-ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารใช้ได้ครอบคลุมท้ัง ส านัก/กอง ท่ีอยู่ใน
สังกัด อบต.ด่านนอก รวมท้ังจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจน 
ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมท้ังได้
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ท้ังภายนอก
และภายในองค์กร 
 



๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. การติดตามประเมินผล 
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและให้ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มีการ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 

 
-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดยผู้บริหารมี
การติดตามการปฏิบั ติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่ อง  และส้ินปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี  รวมท้ังมีการประเมินอิสระ โดยผู้
ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อส่ังการแก้ไขและ
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องค์ประกอบ  มี
ประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามท่ีบางกิจกรรมท่ีต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 

ช่ือผู้รายงาน      . 
                 (นายปัณณทัต  นอขุนทด) 
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
             วันท่ี     12     ตุลาคม   พ.ศ. 2565 



แบบ ปค.5 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ.256๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญชอง
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

1.งานก่อสร้าง 
1.1 การควบคุมกระบวนการ
จัดท าโครงสร้างพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้งานออกแบบ 
งานเขียนแบบแปลน ถูกต้อง
ครบถ้วน 
   2. เพ่ือให้งานก่อสร้างใน
โครงการต่างๆ ของ อบต.
เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง 
ตามระเบียบพัสดฯ 

1.1  งบประมาณในการ
ด าเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานใน
หมู่บ้านไม่เพียงพอต่อ
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 
1.2 บุคลากรในด้านช่าง
ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

1.จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ประชาชนตามความ
ต้องการและปัญหาเร่งด่วน 
2.สรรหาต าแหน่งบุคลากร
ในด้านช่างเพ่ือให้เพียงพอ
ต่องานที่ปฏิบัติ 
 
 

   การก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บริหารมี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึงแต่ยัง
ไม่เพียงพองานในส่วนการ 
ยังต้องมีการปรับปรงุ
กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 
 
 

ความเสี่ยง 
1  งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
ผลกระทบ 
การแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของประชาชน 
สาเหตุ 
งบประมาณในการจัดสรรมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
และเน่ืองจากบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน และภารกิจที่
รับผิดชอบ  ความเร่งด่วน  
เร่งรัดของงานบางโครงการท าให้
อาจเกิดความผิดพลาด  รวมถึง
ระเบียบ กฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติม
ตลอดเวลา 

1. . จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ เทคนิค 
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องเพ่ือจะได้น ามาใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
2. ท าความเข้าใจถึง
งบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ประชาชนซึ่ง
ต้องเรียงล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็นของสภาพ
ปัญหา 
๓. ส ารวจปริมาณงานเพ่ือ
จัดสรรก าลงัคนให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

30 ก.ย. 256๕ 
๑.ผอ.กองช่าง 
 

 

 



๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญชอง
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

2. งานผังเมือง 
2.2. การจัดท าผังเมือง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือวางแนวทางการพัฒนา
ชุมชนให้มีระเบียบ ชุมชนมี
ความสวยงามเจริญเติบโต 
อย่างมีระเบียบแบบแผนและ
ถูกสุขลักษณะ โดยวางผังเส้น
คมนาคมและการใช้ประโยชน์
ที่ดินให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดิน
ในอนาคต   

1.บุคลากรขาดความเชียว
ชาญ ด้านการจัดท าผัง
รวมเมืองของชุมชน 
 
 
 

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านการจัดท าผังเมือง
รวมเพ่ือน ามาปรับใช้และ
ด าเนินการในท้องที่ 
 

      การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานรวมทั้ง
มีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารมผีลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหน่ึงแต่ยังไม่
เพียงพอในส่วน  การ
จัดท าผังเมือง ด าเนินการ
ยังไม่เป็นไปตามแผน  ยังมี
ความล่าช้า ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกจิกรรมควบคุม
เพ่ิมเติม 
 
 

ความเสี่ยง 
ไม่มีการจัดท าผังเมืองของชุมชน 
ผลกระทบ  
ไม่มีการจัดท าผังเมืองรวมของ
ชุมชน ท าให้ชุมชนไม่มีระเบียบ 
เส้นทางการคมนาคมไม่สัมพันธ์
กัน 
สาเหตุ 
บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดการผังเมืองรวมของชุมชน 
 

1. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมด้านการจัดท า
ผังเมืองรวมเพ่ือน ามาปรับ
ใช้และด าเนินการในท้องที่ 
2. ส ารวจความจ าเป็นและ
ปริมาณงาน เพ่ือจัดสรร
ก าลังคนให้เพียงพอและ
เหมาะสม 

30 ก.ย. 6๕ 
๑.ผอ.กองช่าง 

             

ช่ือผู้รายงาน................... .............................. 
                  (นายปัณณทัต  นอขุนทด) 
            ต าแหน่ง         ผู้อ านวยการกองช่าง  
                      วันท่ี    12    ตุลาคม   พ.ศ.  2564 



๑ 
 

แบบ ปค. 4 
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมด้านการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติท่ีดีในการควบคุมโดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาล  มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องและท่ีไม่ถูกต้อง  รวมทั้งปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าใจขอบเขต  อ านาจ
หน้าท่ี  รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่าง ๆอย่างชัดเจน  สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกันในการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ  มีการระบุ
ความเส่ียงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้  มีการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการ 
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
 
 
3.   กิจกรรมควบคุม 
    มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามท่ีได้ก าหนดไว้  
กิจกรรมควบคุมจะช้ีให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเส่ียงท่ี
อาจเกิดขึ้น  ท าให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

-  สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารสุขและ
ส่ิงแวดล้อมอบต.ด่านนอก  ในภาพรวมเหมาะสม  
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  มี
กิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงค์   
   อย่างไรก็ตาม  มีการเปล่ียนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ  หลักเกณฑ์ แนวทาง  ท่ีมี
การแก้ไขหรือเพิ่มเติม  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตลอดจนการสับเปล่ียนหรือโยกย้าย
บุคลากรในกองสาธารณสุขฯ  ท าให้มีเรื่องท่ีต้อง
ปรับปรุง ดังนี ้
1.  การจัดท างานบริการสาธารณสุข 
2.  กิจกรรมควบคุมโรค 
3. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ 
 
 
-มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหาร
ความเส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการ
จัดการกับความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีผ่านขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งยัง
สามารถก าหนดแนวทางป้องกันความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยจ่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป
จากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
 
-มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด อย่างไร 
ก็ตามกิจกรรมการจัดท างานบริการสาธารณสุขและ
กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอยยัง
พบข้อผิดพลาดยังมีมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้วนัน้ 
 



๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน  เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และ
มีการส่ือสารไปยังบุคลากรทุกระดับ  ในรูแปแบบท่ี
ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 
5.  การติดตามประเมินผล 
   มีการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
ก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

-ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมีความ
เหมาะสมมีระบบสารสนเทศท่ีสามารใช้ได้คลอบคลุมท้ัง
ส านัก/กอง ท่ีอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก  รวมทั้งจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ีชัดเจนทันเวลา
และสะดวกต่อตัวผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย  รวมทั้งได้
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กร 
 
- ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดย
ผู้บริหารมีการติดตามระบบการควบคุมภายในต่อเนื่อง  
และส้ินปีมีการประเมินตนเองร่วมกนัระหว่างผู้บรหิาร
และเจ้าหน้าท่ี  รวมทั้งมีการประเมินการจัดท ารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะ  เสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่ังการ
แก้ไขและก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก  มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 
5  องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น    จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  

 

      ช่ือผู้รายงาน..............................................................   
                 (นายปัณณทัต  นอขุนทด) 
               ผู้อ านวยการช่าง  รักษาราชการแทน 
              ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม 
                     วันท่ี...12......ตุลาคม......2564...... 



 
 

แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความส่ียง 
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม 
๑.การจัดท างานบรกิารสาธารณสุข 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การด าเนินงานการให้บริการ
สาธารณสุข งานควบคุมโรคและงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ 
 

 
 
- ไม่มีเจ้าหน้าด้านงาน
บริการสาธารสุขโดยตรง
ท าให้การจัดท าเอกสาร 
หรือข้อมูลด้านสาธารสุข 
ล่าช้า 
 

 
 
-มีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่าง
เป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละ
งานอย่างชัดเจน 
เหมาะสมและ
เพียงพอ 

 
 
-การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและ
ติดตามในระดับหน่ึง
แต่ยังไม่เพียงพอ ยัง
ยังต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติมเน่ืองจากยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้ 

 
 
-ความเสี่ยง 
-ไม่มีเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ด าเนินงานด้านบริการ
สาธารสุขโดยตรงท าให้
เอกสารงานบริการ
สาธารณสุขมีความลา่ช้า 
ผลกระทบ 
-อาจท าให้การให้บริการ
บางอย่างเกิดความล่าช้า 
สาเหต ุ
-เน่ืองจากบุคลากรไม่มี
ความรู้โดยตรงกับงาน 

 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ เทคนิค ศึกษา
ระเบียบกฎหมายท่ี
เด่ียวข้องเพื่อจะได้
น ามาปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างถูกต้อง 
-ผู้บริหารด าเนินการ
สรรหาบุคลากรเพื่อ
บรรจุแต่งต้ังหรือรับ
โอนย้ายต าแหน่ง เจ้า
พนักงานส่งเสริม
สุขภาพ  

 
 
30 กันยายน 
2564 
- ปลัด อบต. 
รก.ผอ.กองสาธาร
สุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความส่ียง 
การควบคุมภายในท่ีมี

อยู ่
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒.งานควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อท่ีเกิดข้ึนภายในต าบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพท่ีดี 
 
 
 
 
 

 
 
ประชาชนให้
ความส าคัญในการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 
น้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 จัดสรรงบประมาณ
การด าเนินการป้องกัน
และควบคุมโรคให้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2 ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข 

 
 
1 การป้องกันและควบคุมโรค
โดยการจัดสรรงบประมาณและ
ก าลังคนได้ผลดีในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ 

 
 
๑.ประชากรขาด
จิตส านึกในการร่วมกัน
รับผิดชอบด้านสุขภาพ 
2เครื่องพ่นหมอกควันไม่
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
3ระเบียบข้อปฏิบัติ 
4ขาดแคลนบุคลากรใน
การด าเนินการงานด้าน
สาธารณสุข 

 
 
1 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน 
2 สรรหาบุคลากร
รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุขเพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

 
 
30 กันยายน 
2564 
- ปลัด อบต.   
รก.ผอ.กองสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 

   



แบบ ปค. 5 
ชื่อหน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอด่านขนุทด จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความส่ียง 
การควบคุมภายในท่ีมี

อยู ่
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.งานสิ่งแวดลอ้ม 
กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการ
ขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์   
จัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ท่ีดี อย่างยั่งยืนสร้างจิตส านึกการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 

 
ชุมชนยังไม่มีระบบ
การคัดแยกขยะใน
แต่ละครัวเรือน
อย่างถูกวิธ ี
 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
กองสาธารณสุขฯ 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลดปริมาณ
ขยะโดยการคัดแยกขยะ
จากแหล่งก าเนิดและลด
การเกิดขยะ 
๓ .ควบ คุมการจัด เก็ บ
ขยะของพนักงานประจ า
รถขยะให้มีการจัดเก็บท่ี
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๔. จัดท าแผนการจัดเก็บ
ขยะและแผนการจัดการ
ขยะรีไซเคิล 

๑.ได้จัดท าค าสั่งแบ่งงาน ใน
การแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงาน 
๒.จัดท าโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้ประชาชนจัดการ
ขยะในครัวเรือน  
๓.เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนร่วมกันจักการขยะ 
และลดปริมาณขยะโดยจัดให้มี
การให้ความรู้การจัดการขยะที่
ต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก 
การน าขยะท าปุ๋ยหมัก และ
บริหารจัดการธนาคารขยะ 
และการจัดการขยะอินทรีย์ใน
รูปแบบต่างๆ 

๑.ประชากรขาด
จิตส านึกในการร่วมกัน
รับผิดชอบขยะ 
๔.ประชาชนยังขาด
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ และประเภท
ขยะ 
๒.ไม่มีพื้นท่ีในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
๒.จัดท าแผนปฏิบัติการโดย
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
๓.พัฒนาขีดความสามารถ  
ความรับผิดชอบ ในการ
ควบคุมก ากับการเก็บขยะใน
พื้นท่ี 
๕.จัดโครงการ 

30 กันยายน 
2564 
- ปลัด อบต.   
รก.ผอ.กองสา
ธารสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  ช่ือผู้รายงาน………………………………………................. 
                      ( นายส าราญ  พินิจ) 

             ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน    
                ผู้อ านวยการกองสาธารสุขและส่ิงแวดล้อม 



 

 

                                                                                                                              แบบ ปค. ๔ 

ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ๑.๑ ปรัชญาและรปูแบบการท างานของผูบ้ริหาร 
     - ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ความมีประสิทธิภาพ และการมีสว่นร่วม 
 
     ๑.๒ ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
     - ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือประมวลจริยธรรมของ 
อบต. ตามท่ีได้จัดท าประกาศไว้ 
     - ผู้บริหารมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรท่ีดี โดยมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ ความมีจริยธรรมและความมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ 
     - ผู้บริหารมีการด าเนินการตามสมควรแก่กรณี เมื่อพบว่าบุคลากร
ไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีได้
ก าหนดไว ้
     - ก าหนดให้มีการติดต่อสื่อสารท่ีเปิดกว้าง โดยบุคลากรสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้โดยตรงกับผู้บริหาร 
     ๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบคุลากร 
     - มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ไว ้
เพื่อให้แต่ละต าแหน่งมีสมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
     - มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างต่อเน่ือง 
     - การประเมินผลงาน และการพิจารณาความดีความชอบของ
บุคลากร พิจารณาจากผลส าเร็จของงาน 

- ผู้บริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดย
ส่วนรวม 
- มีการประกาศประมวลจริยธรรมให้พนักงานถือ
ปฏิบัติ ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี สื่อสารให้พนักงานถือปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการยกย่องส่งเสริม
ผู้ท่ีมีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างของการ
เป็นข้าราชการท่ีดี 
- ผู้บริหารมีการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมตามโครงการท่ีกรมส่งเสริมฯ หรือท่ีอื่นจัด เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร แต่ยังไม่ได้จัดท าการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือ KM ท่ีเป็นระบบ พบว่า
บุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในบางเรื่อง เช่น ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-Plan , e-LAAS ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ซึ่งยังคงต้องอบรมให้ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ 
ครั้งตามรอบการพิจารณาความดีความชอบ คือ ช่วง
ท่ี ๑ เดือน ต.ค.-มี.ค. และช่วงท่ี ๒ เดือน  เม.ย.-
ก.ย. โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล 

 
 
 
 



 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๑.๔ โครงสร้างองคก์ร 
     - มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน
เหมาะสมกับขนาดและพันธกิจของหน่วยงาน 
     - มีการแสดงแผนภูมิโครงสร้างองค์กรท่ีถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
     - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนท่ี
จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
     ๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผดิชอบ 
     - หน่วยงานมีค าสั่งมอบหมายอ านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลท่ีเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ 
     ๑.๖ นโยบายวิธีการบรหิารด้านบคุลากร 
     - มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้างบุคลากรท่ี
เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม 
     - การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายข้ึนอยู่
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
     ๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏบิตังิาน 
     - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
โดยมีภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
     - มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนด าเนินงานของ
หน่วยงาน มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน 
     - มีการประชุมช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน
ถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 
     ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
     - มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม
และวัตถุประสงค์ได้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีและพนัธกิจท่ี
เกี่ยวข้อง 
     - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้   
 
 
 
    

 
- อบต. มีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาท่ี
เหมาะสม  
 
 
 
 
- จัดท าค าสั่งมอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากรและแจ้งเวียนให้ทราบ 
 
 
- ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการมีการประชุมช้ีแจง
นโยบายและกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาความดี
ความชอบ การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่งให้บุคลากรทุก
คนทราบอย่างทั่วถึง และมีหลักเกณฑ์ท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรรองรับ 
 
 
 
- มีการตรวจประเมินการจัดท าการคลังท้องถ่ินโดย
จังหวัดหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
- อบต. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
(Mission) และยุทธศาสตร์ของการปฏิบัติงานไว้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- ผู้บริหารมีการสื่อสารข้ีแจงถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์
และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจตรงกัน 
- ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการยังขาดการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงร่วมกันท าให้บางกิจกรรมมีความ
ผิดพลาดลา่ช้า ขาดการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยง
อย่างต่อเน่ือง 
 
 



 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๒.๓ การระบปุัจจัยเสี่ยง 
     - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
     - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน
และภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม     
    ๒.๔ การวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
     - มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ
เสี่ยง 
     - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
     ๒.๕ การก าหนดวิธกีารควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
     - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและก าหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีก าหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมไดก้ าหนดขึ้นตามวัตถุประสงคแ์ละ
ผลการประเมินความเสี่ยง 
     - หน่วยงานมีการก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมไว้
เป็นข้ันตอน มีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้
แน่ใจว่ามีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
     - บุคลากรในหน่วยงานรับทราบถึงกิจกรรมการควบคุมและเต็ม
ใจปฏิบัติ 
     - ผู้บริหารมีการสอบทานงานแต่ละกิจกรรมตามระเบียบวิธี
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ และมีการเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเป้าหมายท่ีก าหนด 
     ๓.๒ มีการแบ่งแยกหน้าทีก่ารปฏิบตัิงานที่ส าคญัหรอืงานที่
เสี่ยงตอ่ความเสียหายตั้งแตต่้นจนจบ 
     - มีการแบ่งแยกหน้าท่ีการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ การเข้าถึงข้อมูล 
ต่างๆ การใช้รหัส Password การบันทึกข้อมูลของ อบต. 
     - มีการแต่งต้ังค าสั่งมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละ
งาน 
 
 

 
- ส่วนใหญ่การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจะจัด
ให้มีข้ึนในกระบวนการของการปฏิบัติงานตามปกติท่ี
เกิดจากการสอบทานงานของหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้บริหาร 
- ยังขาดความมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ยังไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลกิจกรรมการควบคุม
อย่างเคร่งครัดและเป็นทางการ 
- มีกระบวนงานในการสอบทานงานจากหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้บริหารอีกช้ันหน่ึงเพื่อลดความผิดพลาด
ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
 
- อบต. มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการบันทึกระบบบัญชี
แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ สารสนเทศ 
     - มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
     - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในเวบไซต์ 
ของหน่วยงาน 
     - ก าหนดให้มีน าข้อมูลสารสนเทศ (รายงานต่างๆ ) มาเป็นข้อมูล
ในการตัดสินใจของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร 
     ๔.๒ การสื่อสาร 
     - มีการติดต้ังตู้แสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังความเห็นต่างๆ จาก
บุคลากรท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน 
     - มีการประชุมช้ีแจงด้วยวาจาให้บุคลากรรับทราบนโยบายและมี
การติดตามงานเป็นระยะๆ 
     - มีการก าหนดช่องทางให้บุคลากรทุกระดับสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ 
แก่ผู้บริหาร 
     - มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 
 
     ๕. การติดตามประเมินผล 
     ๕.๑ การประเมินรายครั้ง 
     - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
     - มีการติดตามและและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในจากหน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด 
     ๕.๒ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
     - ก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองและ
สม่ าเสมอ 
     - ก าหนดให้ติดตามผลการด าเนินงานและน าเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบเป็นระยะๆ 
     - หัวหน้าส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตามแผนให้
ผู้บริหารทราบโดยทันทีท่ีพบข้อทุจริต หรือสิ่งท่ีเป็นนัยส าคัญท่ีอาจ
ท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

 
 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบไม่ได้มีการรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่และเป็น
ปัจจุบัน 
- อบต.ด่านนอก มีเวบไซต์ ส าหรับรวบรวมงานต่างๆ 
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
เวบไซต์โดยจัดใหม้ีเจ้าหน้าท่ีดูแลข้อมูล 
 
 
- จัดให้มีตู้แสดงความคิดเห็นข้ึนและน าข้อมูลดังกล่าว
รายงานผลต่อหัวหน้าส่วนและผู้บริหารทราบ 
- มีศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์เสนอข้อมูลต่อ
ผู้บริหารและด าเนินการแจ้งผลการด าเนินงานแก่ผู้
ร้องเรียนร้องทุกข์รับทราบ 
 
 
 
 
 
- มี ก ารจั ดท ารายงาน ติดตามประ เมิ นผ ลการ
ด าเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
- ก าหนดให้มีการรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงาน
เพื่อลดความผิดพลาดและประเด็นท่ีมีความส าคัญท่ี
ส่งผลท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือ
ส่อไปในทางทุจริตท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
อบต. 
 

 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
  กองคลัง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไว้
แล้ว 
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แบบ ปค. ๕ 
 

ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
งานบญัช ี
๑.การบนัทกึระบบบญัช ี
- เพื่อให้การด าเนินการและ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
เป็นไปตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 

 
 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมการบันทึก
ระบบบัญชีเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 
- การจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมระบบบัญชี  
e-LAAS เป็นผลดีในระดับ
หน่ึงแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมเน่ืองจากยังไม่มี
ความเช่ียวชาญในการลง
ระบบ 
 

 
 
- บุคลากรท่ีปฏิบัติงานการ
ลงระบบ e-LAAS ยังไม่
สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
- จัดส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
งานพฒันาและจัดเก็บรายได ้
๒.การจัดเกบ็รายได ้
- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามแผนการจัดเก็บภาษี 
สามารถจัดเก็บรายได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน ไม่มีลูกหน้ี
ค้างช าระภาษี 

 
 
- ประชาสัมพันธ์การรับ
ช าระภาษีแก่ประชาชน
เพื่อรับทราบและปฏิบัติ
ตามกฎหมายของ
ท้องถ่ิน 
- มีเจ้าหน้าท่ีในการ
ด าเนินการจัดเก็บรายได้
รวมถึงมีโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ีเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน 
 
 

 
 
- การประชาสัมพันธ์และ
การจัดเก็บภาษีเคลื่อนท่ี
เป็นผลดีในระดับหน่ึงแต่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมยังมีความ
เสี่ยงท่ีต้องได้รับการแก้ไข 

 
 
- ประชาชนขาดความ
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
และช่วงระยะเวลาในการ
จัดเก็บภาษีของ อบต. ไม่
ตระหนักถึงความส าคัญ
และหน้าท่ีของการช าระ
ภาษ ี

 
 
- เร่งประชาสัมพันธ์จัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์หรือ
ด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
สร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนเพื่อความเข้าใจว่า
ภาษีท้องถ่ินเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาต าบลและเป็น
หน้าท่ีของประชาชน 
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กองคลัง 

 

 
 
 
 



 

 

กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 
 
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 
 

(๔) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รบัผิดชอบ 

 
 
 

(๖) 

หมายเหต ุ
 
 
 
 

(๗) 
งานทะเบียนทรพัย์สนิและ
พัสด ุ
๓.การจัดแผนที่ภาษแีละ
ทะเบียนทรพัย์สิน 
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เร่งรัดติดตามการจัดเก็บ
รายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีอย่างแท้จริงและสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงานและพัฒนาท้องถ่ิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบมือ 
- มีบุคลากรในการ
ด าเนินงานจ านวน ๒ คน 

 
 
 
 
- การด าเนินงานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินด้วยระบบมือ
เป็นผลดีในระดับหน่ึงไม่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ 

 
 
 
 
- บุคลากรขาดความช านาญ
เฉพาะทางและขาดการ
ประสานงานระหว่างส่วน
ต่างๆ ในการด าเนินการ 
- ยังไม่มีระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์  ( LTAX GIS ) มา
ปรับใช้ในกระบวนการท างาน
การพัฒนา 

 
 
 
 
- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเน่ืองในการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มทักษะและ
กระบวนการ 
- ประสานความร่วมมือภายในส่วน
ราชการเพื่อด าเนินการทางด้านการ
จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ 
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กองคลัง 
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