
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 

การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสดุ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



-ก- 
 
 

ค ำน ำ 
 

  ด้วยกระทรวงกำรคลังได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  4 ตุลำคม 2562  
เป็นต้นไปนั้น 
 

  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง   อ ำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครรำชสีมำ  บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงได้ด ำเนินกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนส้ินสุด วันท่ี 30 เดือน กันยำยน 
พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งก ำหนดอยู่ในเอกสำร มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐของ
กระทรวงกำรคลัง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
 
 
                                                             คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
                                                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
                                                                                        ตุลำคม  2562 



-ข- 
 
 

สารบญั 
            
           หนา้ 

 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)    1 - 10 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)     11 - 16 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)    17 - 18 
ภาคผนวก 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน อบต.บ้านวัง 
- ค าส่ังก าหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของส านักปลัด 
- บันทึกข้อความแจ้งให้รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
- บันทึกข้อความรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 



แบบ ปค. 4 
๑  
 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านวงั 
รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน 2562 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. กิจกรรม “งานกฎหมายและคดี” 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     - ตามค าส่ังแบ่งงานของส านักปลัด อบต.เจ้าหน้าท่ีได้รับ
มอบหมายงานกฎหมายและคดีไม่มีความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน 
     - ไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง จึงต้องขอ
ยืมตัวบุคลากรหน่วยงานอื่นเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีแทนท าให้มี
ปัญหาด้านการติดต่อ และด้านเอกสาร 
2. กิจกรรม “งานส่งเสริมการเกษตร” 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     - ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร 
(2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ 
     - ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ 
อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช 
2. การประเมินความเสี่ยง 
1. กิจกรรม “งานกฎหมายและคดี” ดังนี้ 
เนื่องจากไม่มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญด้านนี้โดยเฉพาะ 
และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีขาดความรู้ความช านาญ
และประสบการณ์จึงก่อให้เกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรม “งานส่งเสรมิการเกษตร” ดังนี้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้
ด้านการเกษตร ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จาก
ภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
1. กิจกรรม “งานกฎหมายและคดี” ดังนี้  
(1) สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์
ด้านนี้โดยเฉพาะ 
(2) ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 
2. กิจกรรม “งานส่งเสริมการเกษตร” ดังนี้ 
(1) ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้
ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของส านักปลัดใน
ภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าท่ีในส านักปลัด
มีภารกิจเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม เช่น จ านวนบุคลากรท่ียังไม่เพียงพอ ท าให้
มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุง ดังนี้ 
     (1) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
     (2) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเส่ียงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม แต่ท้ังนี้
กิจกรรมงานกฎหมายและคดี และกิจกรรมงานส่งเสริม
การเกษตร เนื่องจากหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีขาด
ความรู้ความช านาญและประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการควบคุม มีการส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้ารับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 



แบบ ปค. 4 
๒  
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
1. กิจกรรม “งานกฎหมายและคด”ี ดังนี ้
(1) น าระบบ อินเตอร์เน็ตมาช่วยในการหาข้อมูลและกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงานด้านนี้ 
2. กิจกรรม “งานสง่เสรมิการเกษตร” ดังนี ้
(1) น าระบบโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่น 
(2) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการหาข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับงานด้านนี ้
5. การตดิตามและประเมนิผล 
1. กิจกรรม “งานกฎหมายและคด”ี ดังนี ้
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และหัวหน้าส านักปลัด อบต. การตดิตามประเมนิผลในแบบ 
ปค.4 พบว่า “กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี” ยังไม่บรรลุ
ภารกิจของงานกฎหมายและคดีปัญหาสาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่ง ส านักปลัด อบต. จะต้องรายงานการ
ปะเมินผลและปรบัปรงุการควบคุมภายในตาม (แบบ ปค.5) 
ต่อไป 
2. กิจกรรม “งานสง่เสรมิการเกษตร” ดังนี ้
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และหัวหน้าส านักปลัด อบต. 
การตดิตามประเมนิผลในแบบ ปค.4 พบว่า “กิจกรรมงาน
ส่งเสริมการเกษตร” ยังไม่บรรลุภารกิจของงานส่งเสริม
การเกษตร ปัญหาสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมภายในซึ่งส านัก
ปลัด อบต. จะต้องรายงานการประเมินผลและปรบัปรงุการ
ควบคมุภายในตาม (แบบ ปค.5) ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ มีระดับควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
โดยได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและมีการรายงานข้อมูล
ท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจท่ีปรากฏตามค าส่ังแบ่งงาน โดยวเิคราะห์
ประเมนิผลการตดิตามผลการควบคมุภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 
จากการวเิคราะหส์ ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกกรม   
ท่ีต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ  
 

     (1) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
     (2) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
 

ซึ่งส านักปลัดจะต้องด าเนินการรายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ต่อไป 



แบบ ปค. 4 
๓  
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
กองคลงั 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” ดังนี้ 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     - ไม่มีการจัดท าแผนท่ีภาษี  และประเมินค่ารายปีใหม่ให้
เป็นปัจจุบัน 
     - จนท.ท่ีรับผิดชอบไม่สามารถจัดเก็บได้ตามยอดเนื่องจาก
ไม่มาปฏิบัติงานเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง 
(2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
     - ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนท่ีเสียภาษีเท่าท่ีควร
อีกท้ังประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการช าระภาษี ท าให้
ยอดภาษีจัดเก็บได้น้อย 
2. กิจกรรม “งานการควบคุมงบประมาณ” ดังนี้ 
(1) ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     - มีการโอนและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เกิน 5 ครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจ่ายเงินเกินงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
1. กิจกรรม “งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้” ดังนี้ 
(1) เนื่องจากไม่มีการจัดท าแผนท่ีภาษี และการประเมินค่าราย
ปีให้เป็นปัจจุบัน จึงท าให้มียอดลูกหนี้ภาษีค้างช าระเป็นจ านวน
มาก 
(2) ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีแนวทาง ปฏิบัติใน
การช าระภาษี 
2. กิจกรรม “งานการควบคุมงบประมาณ” ดังนี้ 
(1) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ในการแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงาน ก าหนดรายจ่ายในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ 
ก่อนการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อลดปัญหาการ
โอนเพิ่มในปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมในการของกองคลังในภาพรวม
เหม าะสม  และมี ส่ วนท าให้ ก ารควบ คุมภ าย ใน มี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติหน้าท่ีในกองคลังมี
ภารกิจเพิ่มเติม หรือระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทางท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม เช่น งานจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ งานแผนท่ี
ภาษี จ านวนบุคลากรท่ียังไม่เพียงพอ มีการเปล่ียนแปลง 
โยกย้าย ท าให้มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุง ดังนี้ 
(1) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(2) กิจกรรมงานการควบคุมงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเครื่องท่ีน ามาใช้ 
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3. กิจกรรมการควบคมุ 
1. กิจกรรม “งานพฒันาและจดัเก็บรายได้” ดังนี ้
(1) จัดท าแผนท่ีภาษี 
(2) สร้างความเข้าใจและแรงจูงใจในการช าระภาษีให้กับ
ประชาชน 
2. กิจกกรม “งานการควบคมุงบประมาณ” ดังนี ้
(1) ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ในการแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงาน ก าหนดรายจ่ายในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ 
ก่อนการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อลดปัญหาการ
โอนเพิ่มในปีงบประมาณ 
4.สารสนเทศและการสือ่สาร 
1. กิจกรรม “งานพฒันาและจดัเก็บรายได”้ ดังนี ้
(1) เข้าร่วมโครงการการช าระภาษีผ่านทางธนาคารเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับประชาชนท่ีช าระภาษี 
(2) ประชาสัมพันธ์ก าหนดเวลาและการช าระภาษีผ่านทางหอ
กระจายข่าวและเว็บไซต์ 
2. กิจกรรม “งานการควบคมุงบประมาณ” ดังนี ้
(1) น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีระบบ 
Internet ท่ีมีประสิทธิภาพท าให้สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ 
เกี่ยวกับการบริหารงานคลังได้ทันเหตุการณ์ 
(2) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร จัดประชุมระหว่าง
หัวหน้าส่วนงานส านัก/กองในองค์กร เพื่อหารือในข้อราชการ
ต่างๆ รวมทั้งในส่วนของการก าหนดรายจ่ายประจ าปี 
5. กิจกรรมการตดิตามผล 
1. กิจกรรม “งานพฒันาและจดัเก็บรายได้” ดังนี ้
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และผู้อ านวยการกองคลัง อบต. 
การตดิตามประเมนิผลในแบบ ปค.4 พบว่า “งานพฒันาและ
จัดเกบ็รายได”้ บรรลุภารกิจ  
 
 
 
 
 
 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอ 
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตาม
สมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับ
ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตาม งาน
ในส่วนการจัดเก็บรายได้ในส่วนของการบันทึกข้อมูลแผน
ท่ีภาษี และการควบคุมงบประมาณ ยังต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ัง ส านัก/กอง ท่ีอยู่
ในสังกัด อบต. บ้านวัง รวมทั้งจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ี
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย 
รวมทั้งได้จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ท้ังภายนอกและภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจท่ีปรากฏตามค าส่ังแบ่งงาน โดยวิเคราะห์
ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน  ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 1 กิจกรรมท่ี
ต้องจัดการบริหารความเส่ียง คือ 
 

 (1) กิจกรรมงานการควบคุมงบประมาณ 
 

ซึ่งกองคลังจะต้องรายงานประเมินผลและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
2. กิจกรรม “งานการควบคมุงบประมาณ” ดังนี ้
พบว่า “งานการควบคมุงบประมาณ” สาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มีการโอนและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เกิน 5 ครั้ง ส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการ
จ่ายเงินเกินงบประมาณท่ีต้ังไว้ กองคลัง อบต. จะต้องรายงาน
การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ 
(แบบ ปค.5) ต่อไป 

 

กองชา่ง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. กิจกรรม “งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม” 
ดังนี้ 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     - เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 
     - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
2. กิจกรรม “งานราคากลางโครงการก่อสร้าง” ดังนี้ 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     - เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ 
     - การจัดท าราคากลางมีความล่าช้า 
2. การประเมินความเสี่ยง 
1. กิจกรรม “งานระบบขอ้มูลและแผนทีเ่สน้ทางคมนาคม” 
ดังนี ้
(1) ไม่มีการจัดท าระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคมใน
พื้นท่ีท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้
ยาก หรือไม่มีข้อมูลเส้นทางคมนาคมจัดเก็บเอาไว้เลย 
2. กิจกรรม “งานราคากลางโครงการก่อสร้าง” ดังนี้  
(1) การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างมีความล่าช้าท า
ให้การจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
3.กิจกรรมการควบคุม 
1. กิจกรรม “งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม” 
ดังนี้ 
(1) จัดท าระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ี
ถูกต้องและปัจจุบัน 
(2) จัดเก็บข้อมูลด้านโครงการพื้นฐานในพื้นท่ี และปรับปรุงให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

 
 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างในภาพรวม
เหม าะสม  และมี ส่ วนท าให้ ก ารควบ คุมภ าย ใน มี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม มีการเปล่ียนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ หลักเกณฑ์ แนวทางท่ีมีการแก้ไข
หรือ เพิ่ ม เติม ใน ส่วน ท่ี เกี่ ยวข้องกับการปฏิบั ติ งาน 
ตลอดจนการสับเปล่ียนหรือโยกย้ายบุคลากรในกองช่าง 
ท าให้มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุง ดังนี้ 
(1) กิจกรรมงานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
(2) กิจกรรมงานราคากลางโครงการก่อสร้าง 
 
มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
 
 
 
 
มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม งานในส่วนการ
ประมาณราคากลาง ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
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2. กิจกรรม “งานราคากลางโครงการก่อสร้าง” ดังนี้ 
(1) สรรหาบุคลากรต าแหน่งนายช่างโยธา เพื่อมาปฏิบัติงานใน
กองช่างตามกรอบอัตราก าลัง 
 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
1.กิจกรรมด้าน “งานระบบขอ้มลูและแผนทีเ่สน้ทางคมนาคม” 
ดังนี ้
(1) น าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดท าแผนท่ีเส้นทางคมนาคม  
2. กิจกรรม “งานราคากลางโครงการกอ่สรา้ง” ดังนี ้
(1) ประกาศสรรหาบุคลากรเพื่อมาด ารงต าแหน่งนายช่างโยธา 
(ท่ีว่าง) ในช่องทางต่างๆ  
5. กิจกรรมการตดิตามผล 
1. กิจกรรมด้าน “งานระบบขอ้มูลและแผนทีเ่สน้ทาคมนาคม” 
ดังนี้  
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และกองช่าง  
การตดิตามประเมนิผลในแบบ ปค.4 พบว่า “งานระบบขอ้มลู
และแผนที่เสน้ทางคมนาคม” ยงัไม่บรรลุภารกิจ ปัญหาสาเหตุ
เนื่องจากไม่มีการวางระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
กองช่าง จะต้องรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในตาม (แบบ ปค.5) ต่อไป 
2. กิจกรรม “งานราคากลางโครงการกอ่สรา้ง” ดังนี ้
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และกองช่าง 
การติดตามประเมินผลในแบบ ปค.5 พบว่า “งานราคากลาง
โครงการก่อสร้าง” บรรลุภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ัง ส านัก/กอง ท่ีอยู่
ในสังกัด อบต.บ้านวัง รวมท้ังจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ี
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย
รวมท้ังได้ จัดท า ส่ือประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ท้ังภายนอกและภายในองค์กร 
 
 
จากการวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจ ท่ีปรากฏตามค าส่ังแบ่งงาน โดยวิเคราะห์
ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน  ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่า มีกิจกรรม 1 กิจกรรมท่ีต้องจัดการ
บริหารความเส่ียง คือ  
 

(1) กิจกรรมงานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
 

ซึ่งกองช่างจะต้องรายงานประเมินผลและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ต่อไป 
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กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
1.กิจกรรม “งานด้านศาสนาและวฒันธรรม” ดังนี้ 
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     (1) งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมประเพณีต่างๆ  
(2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในนอก 
     (1) เนื่องจากขาดการประสานงานกับหน่วยงานระดับ
อ าเภอเกี่ยวกับกิจกรรมและงบประมาณท่ีชัดเจนในแต่ละปี 
 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
1. กิจกรรม “งานดา้นศาสนาและวฒันธรรม” ดังนี ้
(1) ขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ประเพณีต่างๆ  
(2) ขาดการประสานงานกับหน่วยงานระดับอ าเภอเกี่ยวกับ
กิจกรรมและงบประมาณท่ีชัดเจนในแต่ละปี 
 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
1. กิจกรรม “งานดา้นศาสนาและวฒันธรรม” ดังนี ้
(1) สนับสนุนงบประมาณด้านงานศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมฯ  
(2) มอบหมายงานให้บุคลากรในการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
1. กิจกรรม “งานดา้นศาสนาและวฒันธรรม” ดังนี ้
     น าระบบสารสนเทศและสายการายงานส าหรับการบริหาร
และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ระบบการส่ือสารท่ีชัดเจนให้
พนักงานทุกคนทราบ ระบบการติดต่อส่ือสารท้ังภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างในภาพรวม
เหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม มีการเปล่ียนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ หลักเกณฑ์ แนวทางท่ีมีการแก้ไข
หรือเพิ่มเติม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติงาน ท า
ให้มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุง ดังนี้ 

(1) กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
 
มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ัง ส านัก/กอง ท่ีอยู่
ในสังกัด อบต.บ้านวัง รวมท้ังจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ี
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย
รวมทั้งได้จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ท้ังภายนอกและภายในองค์กร 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
๘  
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
1. กิจกรรม “งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม” ดังนี้ 
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. 
การติดตามประเมินผลในแบบ ปค.4 พบว่า “งานด้านศาสนา
และวัฒนธรรม” ยังไม่บรรลุภารกิจ ปัญหาสาเหตุมาจากการ
ก าหนดแนวทางในการจัดงานตามโครงการในแต่ละครั้งให้มี
ความชัดเจน ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะต้อง
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตามแบบ ปค. 5 ต่อไป  
 

 
จากการวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจท่ีปรากฏตามค าส่ังแบ่งงาน โดยวิเคราะห์
ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน  ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่า มีกิจกรรม 1 กิจกรรมท่ีต้องจัดการ
บริหารความเส่ียง คือ  
 

(1) กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ซึ่งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจะต้องรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
 

กองสวัสดกิารสงัคม 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
1. กิจกรรม “งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตรี” ดังนี ้
(1) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
     (1) ไม่มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน 
(2) ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในนอก 
     (1) การรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสตรีไม่มีการประชุมสมาชิก
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
1. กิจกรรม “งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตรี” ดังนี ้
(1) เนื่องจาก อบต. ไม่มีการตั้งงบประมาณในการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
(2) ไม่มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
1. กิจกรรม “งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตรี” ดังนี ้
(1) ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานในช่วงปีท่ีผ่านมา
พร้อมท้ังสรุปปัญหา อุปสรรค การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 
(2) ต้ังงบประมาณในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคมใน
ภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม มีการเปล่ียนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือส่ังการ หลักเกณฑ์ แนวทางท่ีมีการแก้ไข
หรือเพิ่มเติม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท าให้มี
เรื่องท่ีต้องปรับปรุง ดังนี ้
1. กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 
 
มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับ
ความเส่ียงต่างๆ ท่ีผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
 
มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียงตามสมควร
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ 
 



แบบ ปค. 4 
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
1. กิจกรรม “งานสง่เสรมิอาชพีและพฒันาสตรี” ดังนี ้
(1) น าระบบโทรคมนาคมเข้ามาช่วยในการติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นหรือกลุ่มองค์กรอื่น 
(2) น าระบบการส่ือสารท่ีทันสมัยมาใช้ในการศึกษาข้อมูลการ
ด าเนินงานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
5. กิจกรรมการติดตาม 
1. กิจกรรม “งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี” ดังนี้ 
(1) ใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
และหัวหน้ากองสวัสดิการสังคม 
การติดตามประเมินผลในแบบ ปค.4 พบว่า “งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี” ยังไม่บรรลุภารกิจ ปัญหาสาเหตุมาจาก
ไม่มีการต้ังงบประมาณในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
และการรวมกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มสตรีไม่มีการประชุมสมาชิก
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง ซึ่งกอง
สวัสดิการสังคม จะต้องรายงานการประเมินผลและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในแบบ ปค.5 ต่อไป 
 
 

 
ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มีระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ได้ครอบคลุมท้ัง ส านัก/กอง ท่ีอยู่
ในสังกัด อบต.บ้านวัง รวมทั้งจัดหารูปแบบการส่ือสารท่ี
ชัดเจน ทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย 
รวมทั้งได้จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เผยแพร่ท้ังภายนอกและภายในองค์กร 
 
 
จากการวิเคราะห์และประเมินระบบควบคุมภายในตาม
ภารกิจ ท่ีปรากฏตามค า ส่ังแบ่ งงาน  โดยวิ เค ราะห์
ประเมินผลการติดตามผลการควบคุมภายใน  ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่า มีกิจกรรม 1 กิจกรรมท่ีต้องจัดการ
บริหารความเส่ียง คือ  
 

1. กิจกรรมงานส่งเสริมและพัฒนาสตรี 
 

ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจะต้องรายงานการประเมนิผลและ
การปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค.5 ต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 พบว่า องค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านวงั มีกิจกรรม 8  กิจกรรม ที่ต้องจดัการบรหิารความเสี่ยง  ดังนี้ 
  ส านักปลัด  

(1) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
(2) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 

  กองคลัง 
  (3) กิจกรรมงานควบคุมงบประมาณ 
  กองช่าง 
  (4) กิจกรรมงานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (5) กิจกรรมงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  กองสวัสดิการสังคม 
  (6) กิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี    
     
 



แบบ ปค. 4 
๑๐  

 
  ซึ่งจากผลการประเมินโดยรวมแล้ว ยังพบความเส่ียงอยู่มาก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
วังจะต้องรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม (แบบ ปค.5 ) ต่อไป 
 
 
                                                   ลายมือช่ือ      
 

                                                                          ( นายประยูร   ยันประเวช ) 
      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
        วันท่ี    30   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2562 



แบบ ปค.๕ 
๑๑ 

 

  แบบ ปค.5 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านวงั  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา 
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ   วนัที ่ 30  เดอืน กนัยายน  พ.ศ. 2562 
 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

1. กิจกรรมงานกฎหมายและคด ี
วตัถปุระสงค ์
     เพื่อให้ค าปรึกษาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ให้ประชาชน
ทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมท้ังการด าเนินการ
สอบสวนในคดีแพ่ง คดีอาญาและ
คดีทางการปกครอง เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม รวดเร็วทัน
เหตุการณ์ 
 
 

ไม่มีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 

มีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีการมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบแต่การ
ปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควรเนื่องจาก
ต้องรับผิดชอบงาน
หลายด้าน 

(1) ไม่มีบุคลากรใน
การปฏิบัติงานด้านนี้
โดยตรง 
(2) เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายต้อง
รับผิดชอบงานหลาย
ด้าน 

(1) มอบหมายให้
บุคลากรท่ีมีความรู้
ปฏิบัติงานด้านนี้และ
ให้รับผิดชอบงาน
ด้านนี้โดยเฉพาะ 
(2) ส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานเข้า
รับการฝึกอบรม 

30 กันยายน 
2563 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักทรัพยากร
บุคคล 



แบบ ปค.๕ 
๑๒ 

 

  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

 

2. กิจกรรมดา้นงานสง่เสรมิ
การเกษตร 
วตัถปุระสงคก์ารควบคุม 
1. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
พื้นท่ีท่ีประกอบอาชีพเกษตรได้รับ
ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม 
และมีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ไม่มีบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 

มีการมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าท่ีต าแหน่ง
คนงานท่ัวไป
รับผิดชอบงานด้าน
การเกษตร 

มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุม แต่ยังไม่
ครอบคลุม 

1. เจ้าหน้าท่ีไม่มี
ความรู้ด้านการเกษตร 
2. ประชาชนประสบ
ปัญหาด้านการเกษตร 
จากภัยธรรมชาติ อาทิ 
โรคข้าวไหม้ โรค
เกี่ยวกับพืช 

1. ส่งเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ด้าน
การเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ประสานความ
ร่วมมือกับเกษตร
อ าเภอเพื่อส่งเสริม
ความรู้แก่เกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 กันยายน 
2563 
- หัวหน้าส านักปลัด 
- นักทรัพยากร
บุคคล 



แบบ ปค.๕ 
๑๓ 

 

  แบบ ปค.5 

 ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตัง้หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ

อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ
รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

 

3. กิจกรรม การควบคมุ
งบประมาณ  
วตัถปุระสงค ์
     (1) เพื่อให้มีการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในฐานะท่ี
เป็นหน่วยงานรับวางฎีกาเบิก
จ่ายเงินของแต่ละส่วนใน อบต. 
และเป็นการป้องกันไม่ให้มีการ
จ่ายเงินวงเงินงบประมาณและ
เบิกจ่ายผิดแผนงาน/โครงการ 

การโอนและเปล่ียนแปลงค า
ชีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เกิน 5 ครั้ง 

(1) มีประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ ในการ
แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานก าหนด
รายจ่ายในแต่ละปี 
ให้ครอบคลุมทุก
รายการ ก่อนการขอ
ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเพื่อ
ลดปัญหาการโอน
เพิ่มในปีงบประมาณ 

(1) ประสานงาน
กับเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณในการ
แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงาน ก าหนด
รายจ่ายในแต่ละปี 
ให้ครอบคลุมทุก
รายการ ก่อนการ
ขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
เพื่อลดปัญหาการ
โอนเพิ่มใน
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

(1) มีการโอนและ
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เกิน 5 ครั้ง 
ส่งผลให้การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และ
การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพเนื่องจาก
มีการจ่ายเงินเกิน
งบประมาณท่ีต้ังไว้ 

(1) ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณในการ
แจ้งให้แต่ละ
หน่วยงาน ก าหนด
รายจ่ายในแต่ละปี 
ให้ครอบคลุมทุก
รายการก่อนการขอ
ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

30 กันยายน 
2563 
- ผู้อ านวยการกอง
คลัง 
- นักวิชาการเงิน
และบัญชี 



แบบ ปค.๕ 
๑๔ 

 

  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

 

4. กิจกรรม ด้านงานระบบขอ้มูล
และแผนที่เสน้ทางคมนาคม 
วตัถปุระสงค ์
     เพื่อให้การระบบข้อมูลและ
แผนท่ีเส้นทางคมนาคม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลท่ี
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถ
สืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว 
 

ไม่มีการจัดท าข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมภายในต าบล 

(1) มีการจัดท าแผน
ท่ีต าบล ท่ีมีข้อมูล
หมู่บ้าน 
(2) มีการจัดท าข้อมูล
หมู่บ้าน 

(1) มีการจัดท า
แผนท่ีต าบล ท่ีมี
ข้อมูลหมู่บ้าน แต่
ไม่มีการจัดท าแผน
ท่ีเส้นทางคมนาคม 
(2) มีการจัดท า
ข้อมูลหมู่บ้าน แต่
ไม่มีการจัดท า
ข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมในพื้นท่ีว่า
มีถนนกี่สาย ความ
ยาวเท่าไหร่ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลและแผนท่ี
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นท่ีท่ีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ท าให้การ
ค้นหาข้อมูลเป็นไปได้
ยาก หรือไม่มีข้อมูล
เส้นทางคมนาคม
จัดเก็บเอาไว้เลย 

(1) จัดท าระบบ
ข้อมูลและแผนท่ี
เส้นทางคมนาคมใน
พื้นท่ีท่ีถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
(2) จัดเก็บข้อมูลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานใน
พื้นท่ีและปรับปรุงให้
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

30 กันยายน 
2563 
- ผู้อ านวยกองช่าง 
- นายช่างโยธา 
- ผู้ช่วยช่างโยธา 



แบบ ปค.๕ 
๑๕ 

 

  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

 

5. กิจกรรม งานดา้นศาสนาและ
วฒันธรรม 
วตัถปุระสงค ์
     เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัด
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

1) งานด้านศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังขาดการ
ส่งเสริมและความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมประเพณี
ต่างๆ  
2) ขาดการประสานงาน
และงบประมาณท่ีชัดเจนใน
แต่ละปี 
 

1) สนับสนุน
งบประมาณด้านงาน
ศาสนาและประเพณี
วัฒนธรรมฯ 
2) มีการมอบหมาย
งานให้บุคลากรใน
การด าเนินงานท่ี
ชัดเจน 

ไม่มีการก าหนด
แนวทางในการจัด
งานตามโครงการใน
แต่ละครั้งให้มีความ
ชัดเจน 

1) งานด้านศาสนา 
ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังขาด
การส่งเสริมและความ
ร่วมมือในการจัด
กิจกรรมประเพณีต่างๆ  
2) ขาดการ
ประสานงานและ
งบประมาณท่ีชัดเจนใน
แต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโครงการเพื่อ
ของบประมาณใน
การด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 

30 กันยายน 
2563 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 



แบบ ปค.๕ 
๑๖ 

 

  แบบ ปค.5 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง้
หนว่ยงานของรฐัหรอืภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรอืภารกจิ
อืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ

รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง การควบคมุภายใน 
ที่มอียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมอียู ่

การปรับปรงุ 
การควบคมุภายใน 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผูร้ับผิดชอบ 

 

6. กิจกรรม งานสง่เสรมิอาชพีและ
พฒันาสตร ี
วตัถปุระสงค ์
     1. เพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ
ส ารวจข้อมูลกลุ่มอาชีพ แรงงาน 
สตรี เยาวชน 
     2. เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกกลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส
ประเภทต่างๆ 
 

1) ไม่มีการประชุมสมาชิก
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2) งบประมาณด้านการ
ส่งเสริมอาชีพไม่เพียงพอใน
การด าเนินงาน 

1) ไม่มีการประชุม
สมาชิกกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2) มีการตั้ง
งบประมาณด้านการ
ส่งเสริมอาชีพแต่
ค่อนข้างน้อย 

1) มีการจัดต้ังกลุ่ม
อาชีพ แต่ไม่มีการ
ด าเนินงานกลุ่มท่ี
เป็นรูปธรรม ไม่มี
การประชุมกลุ่ม 
2) มีการตั้ง
งบประมาณด้าน
การส่งเสริมอาชีพ
แต่ไม่เพียงพอ 

1) ไม่มีการประชุม
สมาชิกกลุ่มอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้การ
ด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2) งบประมาณด้าน
การส่งเสริมอาชีพไม่
เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 

(1) ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานในช่วงปีท่ี
ผ่านมาพร้อมท้ังสรุป
ปัญหา อุปสรรค การ
ด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม 
(2) ต้ังงบประมาณ
เพิ่มเติมในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพให้
เพียงพอในการ
ด าเนินงาน 
 

30 กันยายน 
2563 
- ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการ 
- นักวิเคราะห์ฯ 

 
                                                                                                                                    ลายมือช่ือ 
                                                                                                                                                       

                     ( นายประยูร   ยันประเวช ) 
                                                                                                                                            ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
                                                                                                                                                    วันท่ี  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 



แบบ ปค.๑ 
๑๗ 

 
หนงัสอืรบัรองการประมวลผลการควบคมุภายใน 

 
เรยีน นายอ าเภอโนนไทย 
  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  เดือน  กันยายน 
พ.ศ. 2562  ด้วยวิธีการควบคุมภายในของหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ี
เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใสรวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอโนนไทย 
 
                                                             ลายมือช่ือ 
 

                                                                                     ( นายประยูร  ยันประเวช ) 
                                                                         ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
                                                                             วันท่ี   30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
กรณีมคีวามเสี่ยงส าคัญ และก าหนดการด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 งานกฎหมายและคดี ไม่มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรงและ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนรับผิดชอบการปฏิบัติงานหลายด้าน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
  1.2 การส่งเสริมการเกษตร ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร และประชาชนประสบ
ปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับพืช 
  1.3 งานการควบคุมงบประมาณ มีการโอนและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เกิน 5 ครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  1.4 งานด้านงานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม ไม่มีการจัดท าระบบข้อมูลและ
แผนท่ีเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปได้ยาก หรือไม่มีข้อมูล
เส้นทางคมนาคมจัดเก็บเอาไว้เลย 



แบบ ปค.๑ 
๑๘ 

 
  1.5 งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม งานด้านศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นยังขาดการส่งเสริมและความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ และขาดการประสานงาน
และงบประมาณท่ีชัดเจนในแต่ละปี 
  1.6 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ แต่ไม่มีการด าเนินงานกลุ่มท่ี
เป็นรูปธรรม ไม่มีการประชุมสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  1.1 งานกฎหมายและคดี มอบหมายให้บุคลากรท่ีมีความรู้ปฏิบั ติงานด้านนี้และให้
รับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ และจัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการฝึกอบรม 
  1.2 การส่งเสริมการเกษตร จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้
ด้านเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตรอ าเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร 
  1.3 งานการควบคุมงบประมาณ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ในการแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงาน ก าหนดรายจ่ายในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทุกรายการ ก่อนการขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  1.4 งานด้านงานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม จัดท าระบบข้อมูลและแผนท่ี
เส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลด้านโครงการสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี และ
ปรับปรุงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  1.5 งานด้านศาสนาและวัฒนธรรม จัดท าโครงการเพื่อของงบประมาณในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 
  1.6 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ก าหนดให้มีการายงานผลการด าเนินงานในช่วงปีท่ี
ผ่านมาพร้อมท้ังสรุปปัญหา อุปสรรค การด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม และต้ังงบประมาณเพิ่มเติมในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพให้เพียงพอในการด าเนินงาน 


