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แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหนวยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอําเภอนาโพธิ์ 
   

องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 256 3 ดวยวิธีการท่ี องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์  กําหนดซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ เห็นวา การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแล
ของ นายอําเภอนาโพธิ์ 
  อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบํารุงรักษา    

1.๒ กิจกรรมดานการจัดทําประชาคมการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
ทองถ่ิน 

1.3 กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
1.4 กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
1.5 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1.6 กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
1.๗ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได   
1.8 กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
1.9   กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
1.10 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 

       1.11 กิจกรรมงานกอสราง  
   1.12 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา   

1.13 กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.14 กิจกรรมดานสวัสดิการสังคม 

      2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบํารุงรักษา   
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1)   ผูบริหารไดวากลาวตักเตือน และใหพนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบํารุงดูแล
รักษารถยนตแตละคันใหมีสภาพดีสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดเหตุชํารุดเสียหายใหแตละคนรับผิดชอบ 
และรีบแจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเหนือตนข้ึนไปทราบทันที 

2) ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนตใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
2.๒ กิจกรรมดานการจัดทําประชาคมการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
1) ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีใหประชาชนตระหนัก  เห็นความสําคัญ 

ของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2) สรางแรงจูงใจในการเขารวมจัดทําประชาคม เชน การจับสลากรางวัล  

สําหรับผูมารวมกิจกรรม เปนตน 
2.3 กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 

   1)  ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมใหรมรื่นและท่ัวถึง  
                            2)  สรางความตระหนักในการลดใชพลังงานกับเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง  
   3)  รณรงคใหประชาชนลดใชถุงพลาสติก 

2.4 กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
1)  สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 

       2)  จัดกิจกรรมประกวดหมูบานรักษความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ํายุงลาย  
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3) ใชแบบสอบทานการลดลงของการแพรกระจายเชื้อในชุมชนอัตราปวย  
อัตราการตาย 

2.5 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1)   จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

      2)   สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
เชน กีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

      3)  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบาน เพ่ือสราง  
ความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 

2.๗ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได   
1)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนําหนังสือจากผูรับผิดชอบ 

งานนั้นๆ มาเก็บไวท่ีสวนกลาง 
2)  จัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครบถวน 

                            3)  จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได  
       4)  ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน  
       5)  ใหผูอํานวยการกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี  

2.8 กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  1)เรงรัดใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบดานบุคลากรสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแตงตั้งโดยเร็ว 

        2)ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับการฝกอบรมและใหศึกษาหนังสือสั่งการและคูมือให
ดีกอนลงมือปฏิบัติ 

2.9 กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
1)   ผูตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาใหครบถวน 
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       2)   กําชับเจาหนาท่ีใหการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบฯ  
       2.10 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 

1)  จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับอุปกรณไฟฟาท่ีทันสมัยมีอายุการใชงานได
นานยิ่งข้ึน 

2)  สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมดานไฟฟา  เปนการเฉพาะทาง 
และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 
      2.11 กิจกรรมงานกอสราง 

1)   กําชับ ใหคําชี้แนะผูนําชุมชน/ประชาคมหมูบาน ใหรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ในการชวยสอดสองดูแลงานกอสรางในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 
   2.12 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา   

1)   สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็กใหมี
ทักษะมากข้ึน 
   2.13 กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1)  ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ   ระเบียบ  และขอกฎหมายตาง ๆ จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ินอยูเสมอ 

   2.14 กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห 
   1)  ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบและขอกฎหมายตางๆ  ของหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยูเสมอ 
 
                                                                                                 
                 (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                   ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
                                                                         วันท่ี 9  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 4 ~ 
 

แบบ  ปค. 4 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักงานปลัด  
1.   สภาพแวดลอมการควบคุม 
      กิจกรรม ดานการใชรถยนตของหนวยงานและ
การบํารุงรักษา   
      เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ
การใชรถยนตสําหรับใชในภารกิจของ อบต. พนักงาน
ขับรถยนต ขาดความรอบคอบ เอาใจใสดูแลรถยนต 
และขาดความระมัดระวังในการขับข่ี ทําใหรถยนตอาจ
ชํารุดเสียหายเร็ว  เชน การใชรถยนตสวนกลาง บางครั้ง
พนักงานขับรถลาหรือมีเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
ทําใหการไปติดตอราชการจําเปนตองมีคนขับรถแทน ซ่ึง
อาจไมอยูในภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคล
นั้น 
        กิจกรรมดานการจัดทําประชาคมเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
คือ  ประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไมคอยมีความเขาใจและให
ความสําคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือ
ปญหาความตองการ  ซ่ึงคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําและ
สมาชิกสภา อบต.ท่ีจะตองเสนอโครงการเขาสูแผนฯ 
 
 
 
 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน จาก

สํานัก/กอง ท่ีมีจุดออนมีความเสี่ยง คือ 
1. สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน

การควบคุมภายใน  
 
พบจุดออน  ท่ีเปนความเสี่ยงของ สํานักปลัด อบต. 

กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 

 
ขอสรุป  จุดออนและความเสี่ยงดังกลาวขางตน 

องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ ตองไปดําเนินการ
จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ 
ปค.5 ตอไป 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

       กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
       เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน คือ  มีการ
ปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางภายใน
ตําบล,  เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใช
พลังงาน เชน การเปด – ปดแอร ระหวางพักเท่ียงหรือ
กอนเลิกงาน ๓๐ นาที  , และการใชน้ํามัน ประชาชนยัง
ไมเขาใจและยังมองไมเห็นปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมาที
หลัง   
 
        กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากโรคติดตอ  
        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
คือ ปญหาโรคไขเลือดออกระบาดในเขตพ้ืนท่ี  เนื่องจาก
ประชาชนไมปฏิบัติตามหลักการปองกัน ๕  ป. ไดแก 
ปลอย ปด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ  เนื่องจากประชาชน
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอยางถูก
วิธีและตอเนื่อง      
 
      กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

         เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก คือมีการ แพรระบาดของยาเสพติดในกลุม
วัยรุน และ ประชาชนไมใหความรวมมือในการแจง
เบาะแสผูคา ผูเสพ ทําใหยากตอการควบคุมปองกัน 

 
       กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
        เปนความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
การลงเลขหนังสือรับ-สง คําสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจาของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือท่ีสารบรรณกลางโดย
ไมไดระบุชื่อเรื่องและไมนําสําเนาคูฉบับใหไวกับธุรการ
กลาง ทําใหไมทราบวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจ
เกิดความลาชาในการสืบคน 
 

 



~ 6 ~ 
 

แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

กองคลัง 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม  
     ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
     กิจกรรมดานพัฒนาและจัดเก็บรายได  คือ       
การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไม
ครบถวน ทําใหการจัดเก็บภาษีของเจาหนาท่ียังไม
ครอบคลุม และขอมูลผูเสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน 
 

     กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   
การปฏิบัติงานดานพัสดุมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ แตยังมี
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหระบบการจัดซ้ือจัด
จางและระบบการควบคุมมีขอผิดพลาดไดงาย  

     กิจกรรมดานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ  
     ดานการตรวจฎีกาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
      กิจกรรมดานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
      ผูมีหนาท่ีเสียภาษีไมใหความรวมมือในการเสียภาษี 
และผูเสียภาษีบางรายไมไดอยูในพ้ืนท่ีทําใหมี การ
ติดตามการชําระภาษี 
 

     กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  
     เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหมท่ีมาบังคับ
ใชมีการเปลี่ยนแปลงบอย อีกท้ังไมมีเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรงจึงทําใหการทะเบียนคุมยังไมคอย
เรียบรอยและเปนปจจุบัน 
      กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ  
-มีการติดตามเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนทุก
ครั้ง 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

กองชาง 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา  
     มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  
     - อุปกรณท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบถวน 
ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย  สะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน    
    - เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเปนผูชวยปฏิบัติงานเพียงคน
เดียวขาดผูใหคําปรึกษา อาจขาดความรูเรื่องการไฟฟา
ใหถูกตอง  
 
    กิจกรรมดานงานกอสราง  
    มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ         
    - เนื่องการปฏิบัติงานดานงานกอสราง มีเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบโดยตรง แตยังมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
    - ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของหมูบาน  
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.   สภาพแวดลอมการควบคุม 
      กิจกรรมดานการงานบริหารการศึกษา 
      เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” 
ดังนี้ 
      (๑) ดานสถานท่ี ภายในบริเวณศูนยฯ มีการ
ปรับปรุงเพียงบางสวน สถานท่ีคับแคบ  
      (2) บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงานท่ีกองตอง
รับผิดชอบ 
 

      กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
      เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก สภาพแวดลอมภายนอก      
   - ประชาชนใหความสําคัญเขารวมกิจกรรมนอยเม่ือ
เทียบกับประชาชนท้ังตําบล 
 
กองสวัสดิการสังคม 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
       กิจกรรมดานงานพัฒนาชุมชน 
       เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
ดังนี้ 

(1) ประชาชนไมใหความรวมมือในการพัฒนา
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพเพ่ือนําความคิดเห็นของ
ประชาชนแตละกลุมมาพัฒนากลุมของตน 
     กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห 
      เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 

(1) บุคลากรขาดความพรอมและไมสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มท่ี ขาดการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบสิทธิของตนเอง 
 
 
 

 
 
 



~ 9 ~ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

สํานักปลัด  
2.  การประเมินความเส่ียง 
      กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและ
การบํารุงรักษา  
      พบวา  เปนความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนสูงมาก 
เนื่องจาก เกิดการชํารุดเสียหายจากการใชงานรถยนต 
และชํารุดบอยครั้ง เนื่องจากพนักงานขับรถยนตไมดูแล
รักษา ขาดความรอบคอบ และขาดความระมัดระวังใน
การขับข่ี 
      กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
      ผูเขารวมประชุมประชาคมหมูบาน พบวามีความ
เสี่ยงนอยเนื่องจากชาวบานยังขาดการใหความรวมมือ
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมอีกท้ังทัศนคติของ
ประชาชนคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ินสมาชิกสภาฯ 
เปนผูเสนอความเห็นตางๆซ่ึงทําใหมีโอกาสนอยท่ีจะ
รับทราบปญหาความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง  
      กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน  
      การประเมินความเสี่ยง พบวา มีความเสี่ยงนอย   
แตการปลูกตนไมใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางยอม
สงผลตอสภาพภูมิทัศนในเขตตําบลและลดภาวะโลก
รอนรวมถึงการลดใชถุงพลาสติกในตําบล  สําหรับการ
ลดใชพลังงานภายในสํานักงานสามารถปฏิบัติไดอยาง
เครงครัด   
      กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ 
      โอกาสเกิดโรคติดตอในพ้ืนท่ีมีสูง เนื่องจากทัศนคติ
และพฤติกรรมการดํารงชีวิตประจําวันของประชาชนไม
ปฏิบัติตามหลักการปองกัน ๕ ป. ในการปองกันและ
แกไขปญหาโรคไขเลือดออกโดยชุมชนเอง  และขาดการ
กระตุน ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักในการ
ปองกันอยางตอเนื่อง 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

      กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
      ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดการแพรระบาดของ         
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีคือ การขาดการดูแลเอาใจใสจากพอ
แมผูปกครอง ขาดความอบอุนในครอบครัวและความ
อยากรูอยากลอง พอแมผูปกครองไมกลายอมรับและให
ขอมูลหรือแจงเบาะแสวาลูกหลานของตนเสพหรือคายา
เสพติด ซ่ึงโอกาสในการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจาก
หนวยงานรัฐเกรงวาจะมีผลกระทบตอสภาพจิตใจของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
        กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
        ปจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือ รับ - สง คําสั่ง
และประกาศ บางเรื่องเจาของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือ
ท่ีสารบรรณกลาง โดยไมไดระบุชื่อเรื่องและไมนําสําเนา
คูฉบับใหไวกับธุรการกลาง ทําใหไมทราบวาเปนเรื่อง
เก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความลาชาในการสืบคน 
กองคลัง 
2.  การประเมินความเส่ียง 
     กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     ความเส่ียง 

- การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินยัง
ไมถูกตองไมครบถวน 

     กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
     ความเส่ียง 

- เจาหนาท่ีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ  
     ความเส่ียง 

- เจาหนาท่ีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองชาง 
2.การประเมินความเส่ียง 
     กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
     ๑) การตั้งงบประมาณรายจายสําหรับซ้ืออาจไม
เพียงพอตอความตองการหรือไมสามารถซ้ือในราคา
ราคาแพงท่ีทนทาน และอายุการใชงานนาน ซ่ึง
จําเปนตองประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง     
     ๒) การปฏิบัติงานดานงานซอมแซมไฟฟาเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 

    กิจกรรมดานงานกอสราง 
 สาธารณสมบัติท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของ

ประชาชนไมไดรับการดูแลรักษา ซ่ึงทําใหสูญเสีย
งบประมาณในการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ  
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.การประเมินความเส่ียง 
    กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในคือ   
    ๒.๑ เจาหนาท่ีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๒ อาคารคับแคบ สถานท่ีไมพอใชสําหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการ      
กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในเนื่องจาก
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานของงานดาน
การศึกษาฯ กังวลวา ถาปฏิบัติงานไปแลวจะถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม 
 
 
 
 
 

 



~ 12 ~ 
 

แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
2.การประเมินความเส่ียง 
      กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน 
     เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก
เนื่องจากการพัฒนาชุมชนไมตรงกับความตองการของ
ประชาชน    
      กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห 
         ความเสี่ยงของดานนี้เกิดจากการดําเนินชีวิต
ของประชาชนมีการใชชีวิตแบบหาเชากินคํ่าหาเลี้ยงชีพ
แคปากทองเทานั้นไมไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
ในการพัฒนาบานเมือง  
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

   สํานักงานปลัด  
3. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการ
บํารุงรักษา 
     กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู มีคําสั่งแบงงานให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบรถยนตแตละคันพรอม การใช
รถยนตใหชัดเจน  ,หัวหนาสํานักงานปลัดควบคุมและ
มอบหมายใหเจาพนักงานขับรถยนตทุกคันควบคุมเข็ม
ไมลกอนรถออกและรายงานการควบคุมใหทราบ เปน
ประจําทุกครั้ง 

     กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
      ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีใหประชาชน
ตระหนักเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวมท้ังสรางแรงจูงใจในการเขา
รวมจัดทําประชาคม เชน การยกยองผูมารวมกิจกรรมท่ี
มีขอเสนอแนะมากท่ีสุด 
 กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
    ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูก
ตนไมใหรมรื่นและท่ัวถึง ตลอดจนสรางความตระหนัก
ในการลดใชพลังงานและการใชถุงพลาสติกแกประชาชน
และเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

       กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากโรคติดตอ 
      สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนใหปฏิบัติตามหลัก ๕  ป. พรอมท้ังจัดกิจกรรม
ประกวดหมูบานรักษความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ํา
ยุงลายอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กิจกรรมกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       
จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง, สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน
แกประชาชนทุกเพศทุกวัย เชน กีฬาตานยาเสพติด เปน
ตนและจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุด
เสี่ยงหมูบาน เพ่ือสรางความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด      

กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
       เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนํา
หนังสือจากผูรับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไวท่ีสวนกลาง  
และสําเนาใหแตละสวนเก็บไว 
กองคลัง 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

- ใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินใหครบถวน 

- ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีใหมากข้ึน 

    กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
- สอบถามอัตรากําลังเพ่ือจัดสรรใหเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 
- จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมและให

ศึกษาระเบียบกฎหมายใหเขาใจ 

     กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติงบประมาณ 
- ใหเจาหนาท่ีไดรับการฝกอบรม ปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายอยางเครงครัด 
- ซักซอมความเขาใจกับหนวยงานผูเบิกในการ

เบิกจายเงิน 
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แบบ  ปค. 4 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

    กองชาง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
        กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
       - จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ ใชอุปกรณไฟฟา
ท่ีทันสมัย มีอายุการใชงานไดนานยิ่งข้ึน 
       - สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
ดานไฟฟาเปนการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.  กิจกรรมการควบคุม  
        กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
      - สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ดานตางๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็กใหมีทักษะมากข้ึน 
      - จัดทําแผนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กให
ครอบคลุมท้ังดานการเรียนการสอน 
      - จัดหาสถานท่ีกอสรางอาคารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหดียิ่งข้ึน 
 

      กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
      - มีคําสั่งแบงงานภายในกองการศึกษาฯ แบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละคนชัดเจน 
      - สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกใหอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

     กองสวัสดิการสังคม 
     3. กิจกรรมควบคุม 
     กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน 
     ไดมีการกําหนดกิจกรรมข้ึนมาเพ่ือควบคุมดวย
วิธีการ 
 - มีคําสั่งแบงงานภายใน กองการศึกษาฯ แบง
หนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีแตละคนชัดเจน 
      - สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกใหอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
สํานักงานปลัด  
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
     1. นําระบบอินเตอรเน็ต เขามาใชในการบริหาร
และการปฏิบัติงานสํานักงานปลัดมีการติดตามขอมูล
ขาวสาร หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ขอบังคับจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหสามารถปฏิบัติดําเนินงานทัน
ตอสถานการณและเวลาท่ีกําหนดมากข้ึน อีกท้ังยัง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และให
ความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลเปนอยางดีดวย 
     ๒. การประสานงานภายในและภายนอกสํานักงาน
ปลัด เชน  
        (๑) การติดตอประสานงานภายในสํานักปลัด 
แจกจายใหสํานัก/ฝายท่ีรับผิดชอบในทันทีท่ีไดรับ
หนังสือ ภายในไมเกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม 
ตาง ๆ ของทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยทางโทรศัพทและ
โทรสาร หอกระจายขาวหมูบาน 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองคลัง 
4.   สารสนเทศและการส่ือสาร 
      กิจกรรมดานการพัฒนาการจัดเก็บรายได 
      การติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก เชนการ
ยื่นแบบทางอินเตอรเน็ท การประสานกับผูมีหนาท่ีชําระ
ภาษี ลูกหนี้คางชําระ การประสานในเรื่องขอกฎหมาย
และระเบียบตาง ๆ ทางโทรศัพท โทรสาร หรือทาง
อินเตอรเน็ท  
 

      กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
      การจัดซ้ือจัดจาง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดย
การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มาตรา 65(1)(ข) หรือวิธีเฉพาะเจาะจอง ตามมาตรา 
56 (2)(ง) กรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
ควรแจงใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล ทราบ
ถึง  ระเบียบ กฎหมาย  การเงิน  พัสดุ  ท่ีเปลี่ยนแปลง
ใหม ๆ  
 

      กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
      ควรใหมีเจาหนาท่ีท่ีคอยชวยเหลือปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ อยางเครงครัด เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน และการสื่อสารกับหนวยงานผูเบิกไดรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองชาง 
4.    สารสนเทศและการส่ือสาร 
        ๑. มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถวนเหมาะสม
และชวยตัดสินใจไดทันเวลา update ขอมูลในระบบ
สารสนเทศอยูเสมอ 
        ๒. ผูบริหารไดรับการรายงานขอมูลจากแหลง
ภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม 
        ๓. ผูปฏิบัติงานไดรับสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับ
งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ชัดเจน
และทันเวลา 
        ๔. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความสัมพันธ
และความเขาใจท่ีดีระหวางบุคคลท่ีมีหนาท่ีในงานท่ี
เก่ียวของกัน หรือระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
        ๕. การรายงานหรือการใหขอมูลมีการจัดลําดับ
ชั้นความลับของขอมูลและบุคคลท่ีควรไดรับ 
     กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร      
     ๑. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการไดทันที     
     ๒. การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ๓. ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และโทรสาร
การติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร      
     ๑. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการไดทันที     
     ๒. การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
     ๓. ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และโทรสาร
การติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ 
 

สํานักปลัด  
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
      ใชแบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ  หัวหนางาน และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลตองติดตามกํากับดูแล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
กองคลัง 
5.  การติดตามการประเมินผล  
      ตรวจสอบการปฏิบัติงานจากรายงานประจําเดือน 
พบวา       
      ๑. กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 
           มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมได  ในระดับหนึ่ง  แตยังคงมีจุดออน คือ 
การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไม
ครบถวน เจาหนาท่ีควรประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
ใหมากกวาเดิม      
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

        ๒. กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
             มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุม ในระดับหนึ่ง  แตยังมีจุดออน  คือ การ
เพ่ิมบุคลากรใหเพียงพอกับงานและสนับสนุนใหมีการ
อบรมหาความรูใหมๆ เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
       3. กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ  
             มีการควบคุมในระดับหนึ่ง แตยังมีจุดออน 
คือ เจาหนาท่ี มีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและตอง
ติดตามทวงถามเอกสารประกอบการเบิกจายกอนการ
เบิกจาย 
 
กองชาง 
5.การติดตามและประเมินผล 
     - มีการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
      - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดําเนินงาน และมีการปรับปรุงและแกไขข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีขอบกพรองอยางสมํ่าเสมอและตลอดเวลา 
     - มีการสอบทานความสอดคลองกันระหวาง
แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องเปนไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง สอดคลองกัน 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.   การติดตามและประเมินผล 
       ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีให
ความชัดเจน ใหเจาหนาท่ีสํารวจขอมูลนักเรียน เปนราย
ภาคเรียน  เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม ๆอยูเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และ
ผูอํานวยการกองการศึกษา ฯ ตองติดตาม กํากับดูแล 
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แบบ  ปค. 4 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

กองสวัสดิการสังคม 
5.   การติดตามและประเมินผล 
       ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีให
ความชัดเจน ใหเจาหนาท่ีสํารวจขอมูลนักเรียน เปนราย
ภาคเรียน  เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม ๆอยูเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และ
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ฯ ตองติดตาม กํากับ
ดูแล 
 
 

 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
องคการบริหารสวนตําบล นาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยประเมินองคประกอบควบคุม

ภายในท้ัง ๕ องคประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แตยัง
มีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

1) กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบํารุงรักษา  เปนความเสี่ยง 
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือการใชรถยนตสําหรับใชในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต ไมมีความ
รอบคอบ เอาใจใสดูแลรถยนต และขาดความระมัดระวังในการขับข่ี อาจทําใหรถยนตชํารุดเสียหายเร็ว เชน 
การใชรถยนตสวนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ทําใหการไปติดตอ
ราชการจําเปนตองมีคนขับรถแทน ซ่ึงอาจไมอยูในภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

2) กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพื่อใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  
ประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวน
ของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมดเนื่องจากทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการประชาคมคิดวาเปนหนาท่ีของผูนํา
ทองถ่ินสมาชิกสภาฯ 

3) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน การปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/ 
เสนทางภายในตําบล, เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใชพลังงาน เชน การเปด – ปดแอร ระหวาง
พักเท่ียงหรือกอนเลิกงาน ๓๐ นาที, การใชน้ํามัน เปนตน 
  4) กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ ปญหาโรคไขเลือดออก
ระบาดในเขตพ้ืนท่ี  เนื่องจากประชาชนไมปฏิบัติตามหลักการปองกัน ๕  ป. ไดแก ปลอย ปด เปลี่ยน ปรับปรุง 
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ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค  เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษา
อยางถูกวิธีและตอเนื่อง 
  5) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
และประชาชนไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคา ผูเสพ  สาเหตุเกิดจากประชาชนไมใหความรวมมือใน
การแจงเบาะแส วัยรุนอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมผูปกครอง 

 6)  กิจกรรมดานงานสารบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-สง  คําสั่งและประกาศ บาง 
เรื่องเจาของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือท่ีสารบรรณกลางโดยไมไดระบุชื่อเรื่องและไมนําสําเนาคูฉบับใหไวกับ
ธุรการกลาง ทําใหไมทราบวาเปนเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความลาชาในการสืบคน 
       7) กิจกรรมดานพัฒนาและจัดเก็บรายได  การจัดทําแผนท่ีภาษีแลทะเบียนทรัพยสิน ยังไม
ครบถวนสมบูรณ ทําใหการจัดเก็บภาษีมีความคลาดเคลื่อน 
      8) กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  การปฏิบัติงานดานพัสดุมีเจาหนาท่ีไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหระบบการจัดซ้ือจัดจาง และระบบควบคุมมีขอผิดพลาดไดงาย  
        9) กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  อุปกรณ
ท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบสมบูรณและเจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องการไฟฟาใหถูกตองตามหลักของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
        ๑0) กิจกรรมดานงานกอสราง  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  เจาหนาท่ีไม
เพียงพอกับปริมาณงานท่ีปฏิบัติ เจาหนาท่ีควบคุมดูแลงานกอสรางไมท่ัวถึง ทําใหตองแกไขงานบอย ขาดการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมูบาน 
        ๑1) กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เม่ือเปรียบเทียบสัดสวน
บุคลากรกับปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานเหมาะสมปริมาณคน สวนของการจัดกิจกรรม ประชาชนให
ความสําคัญเขารวมกิจกรรมนอยเม่ือเทียบกับประชาชนท้ังตําบล 
  12) กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน  เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับปริมาณงานยัง
พบวา ปริมาณงานเหมาะสมปริมาณคน สวนของการจัดกิจกรรม ประชาชนใหความสําคัญเขารวมกิจกรรมนอย
เม่ือเทียบกับประชาชนท้ังตําบล 
 
 
                               วิไล  ลิมไธสง 
                     (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                      ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
                                                                            วันท่ี  9  ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๑.กิจกรรม 
     - ดานการใชรถยนตของ
หนวยงานและการบํารุงรักษา 
วัตถุประสงคการควบคุม 
     - เพื่อใหการใชรถยนตของ
หนวยงานไดรับการบํารุงรักษา
ใหมีสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 
 

 
๑. การใชรถยนตเกิด
ความชํารุดเสียหายเร็ว 
เนื่องจากพนักงานขับ
รถ ขาดความรอบคอบ 
บํารุงรักษารถยนต 
     
    

 
๑.มีคําสั่งมอบหมาย
งาน ใหเจาหนาที่
รับผิดชอบรถยนต
แตละคันใหชัดเจน  
  

 
๑.มีการจัดทํา
แบบฟอรมการใช
รถยนตสวนกลาง 
และแบบฟอรม
การขออนุญาตใช
รถยนตสวนกลาง
ไวชัดเจน 

 
   ๑ .การใชรถยนตเกิด
ความชํารุดเสียหายเร็ว  
เนื่องจากพนักงานขับรถ 
ขาดความรอบคอบ 
บํารุงรักษารถยนต 
  

 
   ๑.  ผูบริหารไดวากลาวตักเตือน
และใหพนักงานขับรถทุกคัน
รับผิดชอบบํารุงดูแลรักษารถยนต
แตละคันใหมีสภาพดีสามารถใช
งานไดดีอยูเสมอ หากเกิดเหตุชํารุด
เสียหายใหแตละคนรับผิดชอบ 
และรีบแจงใหผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเหนือตนข้ึนไปทราบ
ทันที 
 
 
 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

 
 

๒.  การใชรถยนต
สวนกลาง บางคร้ัง
พนักงานขับรถลาหรือ
มีเหตุใหมีสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได  ทําให
การไปติดตอราชการ
จําเปนตองมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไมอยูใน
ภาระหนาที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคล
นั้น 
 
 
 

๒.หัวหนาสํานักปลัด
ควบคุมและ
มอบหมายใหเจา
พนักงานขับรถยนต   
ทุกคันควบคุมเข็ม
ไมลกอนรถออกและ
รายงานการควบคุม
ใหทราบ เปนประจํา
ทุกคร้ัง 

 
 
 

๒.การใชรถยนต
สวนกลาง บางคร้ัง
พนักงานขับรถลาหรือมี
เหตุใหไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได  ทําใหการไป
ติดตอราชการจําเปนตอง
มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม
อยูในภาระหนาที่หรือ
ความรับผิดชอบของ
บุคคลนั้น 

 ๒. ใหเจาหนาที่พัสดุติดตาม 
ตรวจสอบสภาพรถยนตให
สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
 

สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๒. กิจกรรม 
    - การจัดทําประชาคม 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน 
วัตถุประสงค 
   - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
คิด รวมทํา รวมแกไขปญหาใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 
 
 

 
๑. ประชาชนไมคอยให
ความสนใจในการประชุม
ประชาคมหมูบานเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ไมมีการเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม        
ที่ตองการแกไขปรับปรุง
ในชุมชน 

 
1. มีการประชา 
สัมพันธผาน       
ที่ประชุม
ประจําเดือน, สง
หนังสือราชการให
ประชาชนทราบ
และ เขารวม
กิจกรรมทุกคร้ัง 
 

 
๑ . แจงชาวบาน
ใหทราบถึงผลเสีย
ของการไมเสนอ
โครงการ/
กิจกรรม 
 ๒ .มีบันทึก
รายงานการ
ประชุมที่ระบุ
รายชื่อผูเขารวม
ประชุมแตละ
หมูบาน 
 
 

 
๑. ประชาชนยังไมคอย
เขาใจและเห็นผลดีของ
การรวมประชุม
ประชาคม 
 

 
๑. ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมที่ลง
พื้นที่ใหประชาชนตระหนักเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒. สรางแรงจูงใจในการเขารวม
จัดทําประชาคม เชน การจับสลาก
รางวัล สําหรับผูมารวมกิจกรรม 
เปนตน 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๓. กิจกรรม 
     -  การลดปญหาภาวะโลก
รอน 
วัตถุประสงค 
    - เพื่อใหพื้นที่ตําบลตาแกะ 
มีสภาพแวดลอมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์เกิดผลดีตอสุขภาพของ  
คนในตําบล 
 

 
๑. มีการปลูกตนไมแตยัง
ไมครอบคลุมทุกพื้นที่/
เสนทางภายในตําบล 
๒. เจาหนาที่ยังขาด
จิตสํานึกในการรวมลด
การใชพลังงาน เชน การ
เปด – ปดแอรระหวาง
พักเที่ยงหรือกอนเลิกงาน 
การใชน้ํามัน เปนตน 

 
๑. รณรงคปลูก
ตนไมตาม
โครงการปลูก
ตนไมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวลดภาวะโลก
รอน 
2. มีมาตรการลด
ใชพลังงานใน
สํานักงาน 
 

 
๑.สอบถามความ
คิดเห็นจาก
ประชาชน 
๒. ประเมินผล
จากคาใชจายดาน
การใชพลังงาน
เปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา 
 

 
๑. มีการปลูกตนไมแตยัง
ไมครอบคลุมทุกพื้นที่/
เสนทางภายในตําบล 
๒. เจาหนาที่ยังขาด
จิตสํานึกในการรวมลด
การใชพลังงาน เชน การ
เปด – ปดแอรระหวาง
พักเที่ยงหรือกอนเลิก
งาน ๓๐ นาที  , การใช
น้ํามัน เปนตน 
 
 
 

 
๑. ตรวจสอบเสนทางหรือพื้นที่
วางเปลาที่ควรจะปลูกตนไมใหรม
ร่ืนและทั่วถึง 
๒. สรางความตระหนักในการลด
ใชพลังงานกับเจาหนาที่อยาง
ตอเนื่อง 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๔. กิจกรรม 
     - การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ 
วัตถุประสงค 
    - เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข
เจ็บ 
 

 
๑ . ปญหาโรค
ไขเลือดออกระบาดใน
เขตพื้นที่  เนื่องจาก
ประชาชนไมปฏิบัติตาม
หลักการปองกัน ๕ป.  
เนื่องจากรอให อสม.มา
ดูแล 
 

 
1.พนหมอกควันใส
ทรายอะเบท เมื่อ
เกิดการระบาด
ของไขเลือดออก 
2. ประชาสัมพันธ
ผานสื่อ ไวนิล 
แผนพับ เสียงตาม
สาย 

 
๑. ตรวจสอบ
อัตราการลดลง
ของผูปวยโรค
ไขเลือดออก ใน
เขตพื้นที่ 
๒. อยูในระหวาง
ดําเนินงาน แตยัง
ไมชัดเจน
เทาที่ควร 

 
๑ . ปญหาโรค
ไขเลือดออกระบาดใน
เขตพื้นที่  เนื่องจาก
ประชาชนไมปฏิบัติตาม
หลักการปองกัน ๕  ป. 
เนื่องจากรอให อสม.มา
ดูแล 
 

 
๑ .สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนใหปฏิบัติ
ตามหลัก ๕ ป. 
๒. จัดกิจกรรมประกวดหมูบาน
รักษความสะอาดเพื่อลดปริมาณ
ลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
3. ใชแบบสอบทานการลดลงของ
การแพรกระจายเชื้อในชุมชน 
อัตราปวย อัตราการตาย 
 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๕. กิจกรรม 
     - กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค 
      -  เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติดในกลุม
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
 

 
๑. มีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
๒. ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจง
เบาะแสผูคาผูเสพ 
 
 

 
๑ .สงเสริม
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ดานกีฬา
อยางตอเนื่อง 
๒. ตรวจหาสาร
เสพติดในกลุม
เสี่ยง 

 
๑ .มีการควบคุม 
แตยังไมทั่วถึง 

 
๑. มีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
๒. ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจง
เบาะแสผูคาผูเสพ  
 
 
 
 

 
๑. จัดใหมีการอบรมโทษของยา
เสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 
๒. สงเสริมกิจกรรมที่ใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชนแกประชาชนทุก
เพศทุกวัย เชน กีฬาตานยาเสพติด  
๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน
โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบาน เพื่อ
สรางความตระหนักเก่ียวกับยา
เสพติด 
 
 
 

 
สํานักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๖. กิจกรรม 
     - งานสารบรรณ 
วัตถุประสงคการควบคุม 
     - เพื่อใหงานสารบรรณ เกิด
ความเปนระบบ สามารถสืบคน
ไดสะดวก รวดเร็ว 
 

 
-มีการติดตาม ตรวจสอบ
โดยหัวหนาสํานักงาน
ปลัดในการกํากับดูแล
อยางสม่ําเสมอ 

 
- แจงในที่ประชุม
ผูบริหาร 
พนักงาน เก่ียวกับ
การลงเลขหนังสือ
รับ-สงประกาศ 
คําสั่งตางๆ ให
ธุรการกลางเปนผู
ออกเลขสง พรอม
เจาของเร่ืองนํา
เอกสารใหธุรการ
กลางจัดเก็บไว 
 
 

 
- มีการติดตาม 
ตรวจสอบโดย
หัวหนาสํานักงาน
ปลัด ในการ
กํากับดูแลอยาง
สม่ําเสมอ 

 
- มีการติดตาม 
ตรวจสอบโดยหัวหนา
สํานักงานปลัดในการ
กํากับดูแลอยางสม่ําเสมอ 

 
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานธุรการ
ติดตามและนําหนังสือจาก
ผูรับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไวที่
สวนกลาง 
 

 
สํานักปลัด 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๑. กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค 
    เพื่อใหการพัฒนาจัดเก็บ
รายไดมีวิธีการและหลักเกณฑ 
การจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม 
แผนพัฒนาและจัดเก็บรายไดที่
ถูกตอง ครบถวน ตาม
บัญชีลูกหนี้     นําเงินรายไดท่ี 

 
 
ความเสี่ยง 
- แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินไม
ครบถวน 
สาเหตุ     
- ผูมีหนาที่ชําระภาษี
ไมใหความรวมมือ 
- พื้นที่มีขนาดใหญ 
 

 
 
 
- มีคําสั่งแบงงาน
ภายใน กองคลัง 
ฝายจัดเก็บรายได 

 
 
 
๑.งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได
กิจกรรมการ
พัฒนาและจัดเก็บ
รายไดมีการ
ควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุ
วัตถุประสงคของ 
 
 
 

 
 
ความเสี่ยง 
- แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินไม
ครบถวน 
สาเหตุ     
- ผูมีหนาที่ชําระภาษี
ไมใหความรวมมือ 
- พื้นที่มีขนาดใหญ 
 

 
 
 
๑. จัดทําโครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินใหครบถวน 
2. จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
3. ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
เพิ่มข้ึน 
4. ใหผูอํานวยการกําชับเจาหนาที่
เรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 

 
 
 

-กองคลัง 
-กองชาง 
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แบบ  ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

จัดเก็บมาลงบัญชีครบถวน  
เรงรัดการจัดเก็บรายไดและ
จัดเก็บลูกหนี้คางชําระได
ครบถวน  ไมมีลูกหนี้คางนาน  
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มตาม
เปาหมาย 

- เจาหนาที่มีนอยและมี
งานประจํา 
 

 การควบคุมไดใน
ระดับหนึ่ง โดย
องคการบริหาร
สวนตําบลได
ดําเนินการดังนี้ 
๑.๑ การจัดทํา
แผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 
๑.๒ใหมีการ
ประชาสัมพันธ 
การจัดเก็บภาษ ี
 
 

- เจาหนาที่มีนอยและมี
งานประจํา 
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แบบ  ปค. 5 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

  
 
 

 ๑.๓ จัดทํา
โครงการรณรงค
สงเสริมการ
จัดเก็บภาษี  การ
ควบคุม กิจกรรม
การพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ยัง
มีจุดออน คือ 
ดําเนินการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ยังไมครบถวน 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๒. กิจกรรมงานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ 
วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใหการบริการพัสดุ
สอดคลองกับแผนการใช
จายเงิน และแผนการจัดซื้อจัด
จาง 
๒. เพื่อใหมีการจัดทํา การ
ควบคุม รายรับ – รายจาย วัสดุ 
ครุภัณฑ การดูแลรักษาครุภัณฑ 
และการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป 

 
 
 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
- ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร 

 
 
 
๑.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง
แตงตั้งไว 
๒.หัวหนางาน
และผูบริหาร
ปฏิบัติตาม
ระเบียบอยาง
เครงครัด 

 
 
 
2. กิจกรรมดาน
ทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุมีการ
ควบคุมที่เพียงพอ
บรรลุตามวัตถุ 
ประสงคของการ
ควบคุมไดใน
ระดับหนึ่ง โดยได 
ดําเนินการให 
 
 

 
 
 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
- ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร 

 
 
 
- เรงรัดใหผูมีหนาที่รับผิดชอบดาน
บุคลากรสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งโดยเร็ว 
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับ
การฝกอบรมและใหศึกษาหนังสือ
สั่งการและคูมือใหดีกอนลงมือ
ปฏิบัติ 

 
 
 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 



~ 34 ~ 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

   เจาหนาที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบโดย
เครงครัด โดยการ
สงเจาหนาที่เขา
รับการฝกอบรมฯ 
แตยังมีจุดออนใน
การควบคุมดาน
การสรรหา
บุคลากร 
เนื่องจากงาน
พัสดุมีจํานวน 
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แบบ  ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๓. เพื่อใหการบริหารพัสดุเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสด ุขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมหนังสือสั่งการและ
มติคณะรัฐมนตรี 

  มากและไมมี
บุคลากรเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน 
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แบบ  ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

3.  กิจกรรมตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการเบิกจายเงิน
งบประมาณถูกตองหนวยงานผู
เบิกมีงบประมาณเพียงพอใน
การเบิกจายและมีเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจายเงิน
ครบถวน 
 
 
 

 
 
 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
- ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร 

 
 
 
- กําชับเจาหนาที่ 
ใหมีการตรวจสอบ
งบประมาณ 
- ผูตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสาร
ใหถูกตองกอนการ
เบิกจาย 

 
 
 
- ตรวจสอบ
งบประมาณกอน
การจัดทํา
โครงการและวาง
ฎีกาเบิกจาย 
- ตรวจสอบ
เอกสารประกอบ
ฎีกาใหครบถวน
จึงอนุมัติให 
 

 
 
 
- เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน 
- ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร 

 
 
 
1.ผูตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาใหครบถวน 
2.กําชับเจาหนาที่ใหการ 
เบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ
ฯ 
๓. กอนดําเนินการเจาของ
งบประมาณตองตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือใหเพียงพอใน
แตละกิจกรรมเบิกจาย 

 
 
 
กองคลัง 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๑.กิจกรรมดานงานซอมแซม
ไฟฟา 
วัตถุประสงคการควบคุม  
๑. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่เกิด
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย 
๒. เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 
 

 
 
 
๑ . อุปกรณที่ใชในการ
ซอมแซมไฟฟายังไม
ครบถวน ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย  สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน    
๒. เจาหนาที่ขาดความรู
เร่ืองการไฟฟาใหถูกตอง
ตามหลักของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

 
 
 
- มีการตั้ง
งบประมาณใน
ขอบัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป
สําหรับจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณไฟฟาเพื่อ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ 
 
 

 
 
 
- การควบคุมที่มี
อยูยังไม
ครอบคลุม 

 
 
 
๑ . อุปกรณที่ใชในการ
ซอมแซมไฟฟายังไม
ครบถวน ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย  สะดวก 
รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน    
๒. เจาหนาที่ขาดความรู
เร่ืองการไฟฟาใหถูกตอง
ตามหลักของการไฟฟา
สวนภูมิภาค 

 
 
 
- จัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับอุปกรณไฟฟาที่ทันสมัย มีอายุ
การใชงานไดนานยิ่งข้ึน 
- สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาที่
เขารับการอบรมดานไฟฟาเปนการ
เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ 
หลักเกณฑของหนวยงานที่
เก่ียวของอยูเสมอ 

 
 
 

กองชาง 



~ 38 ~ 
 

แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

๒. กิจกรรมดานงานกอสราง 
วัตถุประสงคการควบคุม  
๑. เพื่อใหงานโครงสรางพื้นฐาน
มีความมั่นคง แข็งแรง ไดรับ
การดูแลรักษาและสนองตอบ
ความตองการของประชาชน
อยางทั่วถึง 
 
 
 
 

 
 
 
- งานดานกอสรางที่เปน 
สมบัติสาธารณะไมได
ชวยกันดูแลรักษา
เทาที่ควร 
 
 
 
 

 
 
 
- ทําคําสั่ง
มอบหมายงาน ให
เจาหนาที่ควบคุม
งานกอสรางเปน
ลายลักษณอักษร 
 - ตรวจสอบงาน
กอสรางเปน
ระยะๆ เปน
ข้ันตอน 

 
 
 
๑. คุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
พื้นที่ดีข้ึนสะดวก 
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
๒. เกิดการการ
สรางงาน สราง
รายไดใหกับ
ชุมชน 
 
 

 
 
 
- งานดานกอสรางที่เปน 
สมบัติสาธารณะไมได
ชวยกันดูแลรักษา
เทาที่ควร 
 
 
 
 

 
 
 
- กําชับ ใหคําชี้แนะผูนําชุมชน/
ประชาคมหมูบานใหรูบทบาท
หนาที่ของตนเองในการชวย
สอดสองดูแลงานกอสรางในพื้นที่
ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

 
 
 

กองชาง 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

1. กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
 -เพื่องานบริหารการศึกษาและ
งานสงเสริมการศึกษาเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
ขอกฎหมายกําหนด 
 
 
 

 
 
ความเสี่ยง  
 - การจัดการศึกษา
ปฐมวัยยังไมไดมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
๑. บุคลากรที่เปน
พนักงานจางยังขาด
ประสบการดานการสอน
เด็กอนุบาล 
๒. ดานสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนยฯ  มีการ
ปรับปรุงเพียงบางสวน 
สถานที่คับแคบ  

 
 
๑. มีการสงผูดูแล
เด็กเขารับการ
อบรม 
๒. จัดทําแผนการ
พัฒนาศูนยเด็กให
คลอบคลุมทั้งดาน
การเรียนการสอน  
๓. จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน ให
ครอบคลุมทุกดาน 
๔. ปรับปรุง
อาคารสถานที่ 

 
 
- การควบคุมที่มี
อยูยังไม
ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

 
 
ความเสี่ยง  
 - การจัดการศึกษา
ปฐมวัยยังไมไดมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
๑. บุคลากรที่เปน
พนักงานจางยังขาด
ประสบการดานการสอน
เด็กอนุบาล 
๒. ดานสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนยฯ  มีการ
ปรับปรุงเพียงบางสวน 
สถานที่คับแคบ  

 
 
 
๑. สงเจาหนาที่เขารับการอบรม 
ดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูดูแลเด็กใหมีทักษะมากข้ึน 
2. จัดหาอุปกรณสําหรับ
พัฒนาการดานสนามเด็กเลน 
3 ร้ือถอนสิ่งปลูกสรางที่กีดขวาง 
เพื่อปรับปรุงสถานที่ใหกวางขวาง
ข้ึน 
 

 
 
 
กองการศึกษา

ฯ 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ 
ท่ีสําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

2. กิจกรรมดานการสงเสริม
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
เพ่ือใหงานบริหารการศึกษา 
เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขอกฎหมาย
กําหนด 
 
 

ความเส่ียง 
 - งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค 
ปจจัยเส่ียง  
 - เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การศึกษาฯ กังวลวาถา 
 
 
 
 

๑.มีคําสั่งแบงงาน
ภายในสวน
การศึกษาฯ แบง
หนาท่ีความ
รับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีแตละ
คนใหชัดเจน 

2. สงเจาหนาท่ี
เขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

๑. การควบคุมท่ี
มีอยูยังไม
ครอบคลุม
ชัดเจนเพียงพอ 

ความเส่ียง 
 - งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค 
ปจจัยเส่ียง  
 - เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การศึกษา 
 

- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ และขอกฎหมายตาง 
ๆ จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอยูเสมอ 

 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
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แบบ  ปค. 5 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

1.กิจกรรมดานงานพัฒนา
ชุมชน 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
เพ่ือใหงานพัฒนาชุมชน
เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขอกฎหมาย
กําหนด 
 
 

ความเส่ียง 
 - งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค 
ปจจัยเส่ียง  
 - เนื่องจากบุคลากร 
กังวลวาถา ทําไปแลวจะ
ถูกระเบียบหรือไม หรือ
จะโดนเรียนเงินคืนหรือ
เปลา เปนตน 

1. สงเจาหนาท่ี
เขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

๑. การควบคุมท่ี
มีอยูยังไม
ครอบคลุม
ชัดเจนเพียงพอ 

กังวลวาถาทําไปแลวจะ
ถูกระเบียบหรือไม 
หรือจะโดนเรียนเงินคืน
หรือเปลา เปนตน 
 

- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ และขอกฎหมายตาง ๆ 
จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอยูเสมอ 
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แบบ  ปค. 5 
 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค 

 
 

ความเส่ียง 
 
 

 
 

การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

 
 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

 

 
 

 2. สอบถาม
ความตองการ
ของประชาชน
เพ่ือใหการพัฒนา
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึน  

๑. การควบคุมท่ี
มีอยูยังไม
ครอบคลุม
ชัดเจนเพียงพอ 

 ความเส่ียง 
 - งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค 
ปจจัยเส่ียง  
 - เนื่องจากบุคลากร
กังวลวาจะผิดระเบียบ 
 

- ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 
ระเบียบ และขอกฎหมายตาง ๆ 
จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินอยูเสมอ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
     วิไล  ลิมไธสง 

               (นางวิไล  ลิมไธสง) 
                    ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์         
                                                                                               วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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แบบ ปค.6  
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 
 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
   

ผูตรวจสอบภายในของ     องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 256 2 ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และ
ไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ี
เก่ียวกับการดําเนินงาน 
 
  จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
  1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบํารุงรักษา    

1.๒ กิจกรรมดานการจัดทําประชาคมการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
ทองถ่ิน 

1.3 กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
1.4 กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
1.5 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1.6 กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
1.๗ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได   
1.8 กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
1.9   กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
1.10 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 

       1.11 กิจกรรมงานกอสราง  
   1.12 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา   

1.13 กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
1.14 กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมดานการใชรถยนตของหนวยงานและการบํารุงรักษา   
1)   ผูบริหารไดวากลาวตักเตือน  และใหพนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบํารุง 
 



~ 44 ~ 
 

-2- 
ดูแลรักษารถยนตแตละคันใหมีสภาพดีสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดเหตุชํารุดเสียหายให แตละคน
รับผิดชอบ และรีบแจงใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเหนือตนข้ึนไปทราบทันที 

2) ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนตใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
2.๒ กิจกรรมดานการจัดทําประชาคมการใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

ทองถ่ิน 
1) ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีใหประชาชนตระหนัก  เห็นความสําคัญ 

ของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2) สรางแรงจูงใจในการเขารวมจัดทําประชาคม  เชน การจับสลากรางวัล 

สําหรับผูมารวมกิจกรรม เปนตน 
2.3 กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 

   1)  ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมใหรมรื่นและท่ัวถึง  
                            2)  สรางความตระหนักในการลดใชพลังงานกับเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง  
   3)  รณรงคใหประชาชนลดใชถุงพลาสติก 

2.4 กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
1)  สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 

       2)  จัดกิจกรรมประกวดหมูบานรักษความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ํายุงลาย  
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

3) ใชแบบสอบทานการลดลงของการแพรกระจายเชื้อในชุมชนอัตราปวย 
อัตราการตาย 

2.5 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1)   จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

      2)   สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
เชน กีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

      3)  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบานเพ่ือสรางความ
ตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 

2.๗ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได   
1)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนําหนังสือจากผูรับผิดชอบ 

งานนั้นๆ มาเก็บไวท่ีสวนกลาง 
2)  จัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครบถวน 

                            3)  จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได  
       4)  ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน  
       5)  ใหผูอํานวยการกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี  

2.8 กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
1)  เรงรัดใหผูมีหนาท่ีรับผิดชอบสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแตงตั้งโดยเร็ว 

      2)  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดรับการฝกอบรมและใหศึกษาหนังสือสั่งการและ  
คูมือใหดีกอนลงมือปฏิบัติ 
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2.9 กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
1)   ผูตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาใหครบถวน 

       2)   กําชับเจาหนาท่ีใหการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบฯ  
       3)   กอนดําเนินการเจาของงบประมาณตองตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให  

เพียงพอในแตละกิจกรรมเบิกจาย 
2.10 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
1)  จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับอุปกรณไฟฟาท่ีทันสมัย    มีอายุการใช 

งานไดนานยิ่งข้ึน 
2)  สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมดานไฟฟา  เปนการเฉพาะ 

ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 
       2.11 กิจกรรมงานกอสราง 

1) กําชับ ใหคําชี้แนะผูนําชุมชน/ประชาคมหมูบาน   ใหรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง
ในการชวยสอดสองดูแลงานกอสรางในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 

   2.12 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา   
2)      สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม ดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูดูแล 

เด็กใหมีทักษะมากข้ึน 
   2.13 กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1)     ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ   ระเบียบ  และขอกฎหมายตาง ๆ    จากกรม 
สงเสริมการปกครองทองถ่ินอยูเสมอ 
 
 

       สุภาพร  รอมไธสง 
 (นางสาวสุภาพร  รอมไธสง)                                 

                     ตําแหนง นิติกร ชํานาญการ               
         ปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 


