
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาด ี

อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 

ค าน า 
  
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าด้วย 



 
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียงหาย ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 
 
 
         องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 
 

ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๑. แบบ ปค.๑ 
๒. แบบ ปค.๔ 
๓. แบบ ปค.๕ 

             ๔. แบบ ปค.๖ 
 
 
 

 
แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียน  นายอ าเภอยางตลาด 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับสิ้นสุดวันที่   
๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทัง้ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  
  จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เห็นว่า การ
ควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายอ าเภอยางตลาด 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 



 
 

 
๑.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม ที่ใช้น้ ามากในฤดูแล้ง 
 ๑.๒ ความต้องการความช่วยเหลือมีจ านวนมาก แต่จ าเป็นต้องตามล าดับความส าคัญที่ได้จากการออก 
                 ประชุมประชาคม 
 ๑.๓ ประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออก 
 ๑.๔ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน 
 ๑.๕ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยท าให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงข้อมูลที่ผิดจากสื่อต่าง ๆ หรืออาจจะ 
                ถูกชักชวนไปได้ง่าย 
 ๑.๖ ยังไม่มีการก าจัดขยะและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม ต่อ   
                ประชาชน 
 ๑.๗ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ยังขาดจิตส านึกในเรื่องการช าระค่าน้ าประปา 
 ๑.๘ บุคลากรไม่เพียงพอในต าแหน่งวิศวกรโยธา  นายช่างส ารวจ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 
 ๑.๙ งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๑๐ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งยังมีไม่เพียงพอในการพัฒนาการ 
                   เด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร เช่น อุโมงค์ลอด  ขั้นบันไดต่างระดับ  กระดานกระดก  ม้าหมุน  
                   ชิงช้า บารโ์หนต่างระดับ  

-๒- 
๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และได้ตระหนักถึงการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 ๒.๒ จัดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือป้องกันภัยแล้ง 
 ๒.๓ โครงการจัดซื้อรถน้ าดับเพลิง เพ่ือบริการน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
 ๒.๔ จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด ที่ได้จากการประชุม 
                 ประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพ้ืนที่ 
 ๒.๕ ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกและขอความร่วมมือจาก อสม.หรือผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน 
                 จากทรายก าจัดลูกน้ า พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
 ๒.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
 ๒.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคร้อน 
 ๒.๘ ประสานเพื่อขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ครู นักเรียน เพ่ือร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน 
                วันส าคัญ เช่น วนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๒.๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๒.๑๐ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 

๒.๑๑ ผู้น าชุมชนมีสว่นร่วมสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒.๑๒ ด าเนินการคัดแยกขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะฝังกลบ ที่จะเกิดข้ึนในต าบลนาดีและแก้ไข 

                   ปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และไม่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 



 
 

      ๒.๑๓ ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการช าระเงินค่า 
                   น้ าประปา 
 ๒.๑๔ ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ชัดเจน 
 ๒.๑๕ สรรหาบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวโดยด่วน และเพียงพอต่อการด าเนินการ 
 ๒.๑๖ จัดส่งฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ 
 ๒.๑๗ จัดให้มีครุภัณฑ์/เครื่องจักรกล(รถดั้มไฟฟ้า) 

๒.๑๘ ให้ทบทวนและก าหนดมาตรการใช้งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายตอบสนองความ 
                  ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

๒.๑๙ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร 
ลายมือชื่อผู้รายงาน 

          (นายศุภชัย  ภูดอนม่วง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
         วันที่  ๒๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบ ปค.๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมภายใน 
     ผลกระทบต่อการควบคุม จะสังเกตได้จากปริมาณ
งานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีจ านวนมาก จัดท า
ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดท าให้เกิดผลกระทบ
ต่อองค์กรได้ เนื่องจากภารกิจถ่ายโอนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
โดยไม่ถ่ายโอนบุคลากรและงบประมาณมาให้ ท าให้
เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลนาดีมีภารกิจงานที่
เพ่ิมข้ึนตามสายงานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว 
     กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บเอง 
ส่ วนค่ าน้ าประปา ค่ าขยะ  พบว่ ามี การจ้ า ง เหมา
บุคคลภายนอกจัดเก็บรายได้ในด้านค่าน้ าประปา ค่าขยะ 
ผู้ จั ด เ ก็บยั ง ขาดการ เ ร่ ง รั ดหนี้ ค้ า ง  และขาดการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการช าระค่าน้ าประปา ท าให้ไม่
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่ ท าให้ยังมีลูกหนี้ค้าง
ช าระเป็นบางส่วน 
    บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุมภายใน
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ
และความซื่อสัตย์  รูปแบบการท างานของผู้บริหาร

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน จาก
ภารกิจประจ า เรื่อง การแบ่งงานการบริหาร และ
มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของราชการภายใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักปลัดมีภารกิจอยู่ ๖ งาน คือ 
๑.งานบริหารทั่วไป 
๒.งานนโยบายและแผน 
๓.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
๔.งานกฎหมายและคดี 
๕.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงอยู่ ๖ งาน  
๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยแล้ง 
๒.การจัดท าแผนพัฒนา 
๓.งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ไข้เลือดออก 



 
 

เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่ง
การควบคุมที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรการมอบ
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่งอย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยก าหนด
แนวทางที่พึงปฏิบัติไว้ชัดเจนมีนโยบายและระบบการ
บริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งค าสั่งในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของกองช่าง สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบายกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  

๔.การลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม 
๕.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.การก าจัดขยะมูลฝอย 
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในที่
ปรากฏโครงสร้างองค์กร ๓ งาน คือ 
     ๑.งานการเงินและบัญชี 
     ๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    
     ๓.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      

แบบ ปค๔ (ต่อ) 

๒ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
        บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุม
ภายในผู้ บริหารให้ความส าคัญกับการมีศี ลธรรม 
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ รูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและ
ด ารงไว้ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กร
การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งอย่างเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดย
ก าหนดแนวทางท่ีพึงปฏิบัติไว้ชัดเจนมีนโยบายและระบบ
การบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งค าสั่งในการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้าที่ ของกองช่าง  สร้ างจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในนโยบาย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  
 
           

โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า งานการเงินและบัญชี งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แล้ว ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
     พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความ
เสี่ยง หรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
คือ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     ข้อสรุปจุดอ่อนและความเสี่ยงใน ๑ ภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น ในการประเมินการติดตามประเมินผลยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน      กิจกรรมการ
พัฒนาและจัดเก็บรายได้จะต้องวางแผนควบคุมต่อไป 
     ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ าประปาและ
การช าระค่าน้ าประปา ต่อ 
 
กองช่าง ได้ท าการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตา
ฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมภายในของ
กองช่าง ช่วยท าให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผล
ดี และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของงาน มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงนัยส าคัญเป็นงานด้านงานควบคุม



 
 

งานก่อสร้างการส ารวจ การติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขต
ก่อสร้างการส ารวจ การติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ในเขต
พ้ืนที่ต าบลนาดีได้  ซึ่ งต้องมาก าหนดกิจกรรมขึ้นมา
ควบคุม 

แบบ ปค.๔(ต่อ) 

๓ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการ

ประเมิน/
ข้อสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
    สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในความก้าวหน้าที่วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีระเบียบ
กฏหมายที่เปลี่ยนแปลง ภารกิจต่าง ๆ จึงต้องกระท าให้อยู่ในขอบเขตก าหนด เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนจึงท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงเป็นจุดอ่อนและจุดเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงและป้องกัน 
         โดยสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ปลัดมีการตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานในแต่ละ
หน้าที่อย่างเคร่งครัด มีการจัดประชุมชี้แจงและอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน มอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
    กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้พบว่าประชาชนผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ ยังขาดจิตสมนึกใน
เรื่องการช าระค่าน้ าประปา ท าให้ประชาชนบางรายค้างช าระค่าน้ าประปาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ออกไปแจ้ง
ยอดค้างช าระและเรียกเก็บเงิน ประชาชนไม่ยอมช าระและแจ้งว่าจะเข้ามาช าระท่ีหน่วยงานเก็บเอง 

     ก อ ง
ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ไ ด้ ท า ก า ร
ประเมินผล
ต า ม
องค์ประกอ
บ ข อ ง
ม า ต ร ฐ า น
การควบคุม
ตามระเบียบ
คณะกรรมก
ารตรวจเงิน
แผ่ นดิ น ว่ า
ด้ ว ย ก า ร
ก า ห น ด
ม า ต ร ฐ า น 
การควบคุม
ภายใน พ.ศ. 
๒ ๕ ๔ ๔ 
สภาพแวดล้
อมควบคุม
ภายในของ
ก อ ง
ก า ร ศึ ก ษ า 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ช่ ว ย ท า ใ ห้
ก า ร
บริหารงาน



 
 

แบบมุ่งเน้น
ผมสั มฤทธิ์
ของงาน มี
ก า ร
มอบหมาย
อ า น า จ
หน้ าที่ และ
ค ว า ม
รับผิ ดชอบ
อย่างชัดเจน 
แต่พบความ
เ สี่ ย ง ใ น
ภารกิ จที่ ๑ 
กิจกรรม คือ 
กิจกรรมกา
จั ด ท า
แ ผ น ก า ร
ศึกษาโดยให้
บุ ค ล า ก ร
ภายในศูนย์
พัฒนา เด็ ก
เ ล็ ก
ด าเนินการ
โ ด ย
ผู้ด าเนินการ 
คือ 
๑.ครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ ดูแล
เ ด็ ก
ด าเนินการ
จั ด ท า
แ ผ น ก า ร
ศึ ก ษ า ใ ห้
แ ล้ ว แ ล ะ
ส า ม า ร ถ
น ามาใช้ ใน
ก า ร เ รี ย น
ก า ร
ปฏิบั ติ ง าน
จริง 
๒ . ใ ช้



 
 

เ ค รื่ อ ง มื อ
เ กณ ฑ์ ก า ร
ป ร ะ เ มิ น
ม า ต ร ฐ า น
ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กของ
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทาง
ใ น ก า ร
ด าเนินงาน
ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

แบบ ปค.๔ (ต่อ) 

๔ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีภัยแล้ง
ประชาชนไม่มีน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอในฤดูแล้ง 
-งานกิจกรรมแผนพัฒนา ประชาชนในชุมชนไม่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการประชาคมเ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เท่าท่ีควร 
-กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ไข้เลือดออก ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก 
-กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลก 
ร้อน 
-กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากท าให้เด็กและเยาวชน
รับรู้ข้อมูลที่ผิดจากสื่อต่าง ๆ หรืออาจถูกชักชวนได้ง่าย 
-กิจกรรม การก าจัดขยะมูลฝอยยังไม่มีระบบการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม
ต่อประชาชน 
    กองคลัง กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
พบว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่
ยังขาดจิตส านึกในเรื่องการช าระค่าน้ าประปา ท าให้

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประชาชนบางรายค้างช าระและเรียกเก็บเงิน ประชาชน
ไม่ยอมช าระและแจ้งว่าจะเข้ามาช าระที่เก็บได้มาน าส่ง 
ท าให้เกิดรายชื่อประชาชนผู้ค้างช าระเกิดขึ้น 
   กองช่าง มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่
ชัดเจน และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันใน
การที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากร
ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมและมีการระบุความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ยัง
มี กล ไกที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว าม เสี่ ย งที่ เ กิ ด จ ากกา ร
เปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเป็น
ต้น 

 
 
 
กองช่างมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนด ผล
การประเมินพบจุด อ่อน คือ เห็นควรให้มีการ
ด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังของงานเจ้าหน้าที่
วิศวกร และนายช่างส ารวจเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ซึ่งตาม
หลักการเปิดกรอบอัตราก าลังสามารถด าเนินการเปิด
กรอบได้ และมีการจ้างบุคลากรที่เพียงพอต่อการใช้
งานได้จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานรถดั้มไฟฟ้าจึงจะ
สามารถแก้ไขความเสี่ยงนั้นได้ตรงจุด 
  
 

แบบ ปค.๔ (ต่อ) 

 ๕ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการจัดท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมมี
การระบุความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่ อการบรรลุ วั ตถุประสงค์ ขององค์กร 
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีกลไกลที่ชี้ให้เห็นถึงความ
เสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการ เป็นต้น 
 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกรณีภัย
แล้ง 
     -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดู
แล้งและให้ตระหนักถึงการใช้น้ าอย่างประหยัด 
     -จัดเตรียมแผนเฉพาะกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประจ าปี ๒๕๖๑ 
     -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ขุดลอกร่องระบายน้ า
บริเวณหน้าบ้านตัวเอง เพ่ือช่วยเร่งระบายน้ า 
    -จัดเตรียมแผนเฉพาะกิจการป้องกันอุทกภัยน้ าท่วม 
ประจ าปี ๒๕๖๑   
     ๓.๒ งานกิจกรรมแผนพัฒนา 

     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การ
ด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาสามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานได้จริง 



 
 

     -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการ เข้ ามามีส่ วนร่ วม ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
     -จัดประชุมชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมประชาคม 
๓.๓ งานป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรค
ไข้เลือดออก 
     -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รู้จักวิธีป้องกันโรค
ไข้เลือดออก และขอความร่วมมือกับ อสม.หรือผู้น าชุมชน
ในหมู่บ้าน แจกทรายก าจัดลูกน้ ายุงลายให้กับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
     -เจ้าหน้าที่ อสม.พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 

แบบ ปค.๔ (ต่อ) 

๖ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    -จัดกิจกรรมส่ ง เสริมความรู้ เ รื่ องการป้องกัน
ไข้เลือดออก     
     -จัดกิจกรรมส่ งเสริมความรู้ เ รื่ องการป้องกัน
ไข้เลือดออก 
     ๓.๔ งานลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยปลูกต้นไม้
เฉลิม พระเกียรติ 
     -จัดกิจกรรมส่ งเสริมให้ความรู้ เ พ่ือลดปัญหา
เกี่ยวกับภาวะโรคร้อน 
     -ประสานเพ่ือขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ครู 
นักเรียนและเจ้าหน้าที่ เพ่ือร่วมกับปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติในวันส าคัญ เช่น วันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
     ๓.๕ กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     -จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
     -จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด เพ่ือให้
ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 
     -ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล และแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 
     ๓.๖ กิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย 
     -แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี มีการ
คัดแยกขยะจากต้นทาง 
     -มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     -ให้ความรู้และการส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี  
-มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
     กองคลัง ท าหนังสือประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์
ในการใช้น้ าประปา และการช าระค่าน้ าประปาเพ่ือให้
ประชาชนผู้ใช้น้ าทราบ 
     เมื่อมียอดค้างช าระของผู้ใช้น้ าประปาเกิน ๑ เดือน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บเงินต้องแจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชา
เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
 

 
 
 
 มีการก าหนดการติดตามประเมินผลเพ่ือท าการ
ตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและบุคคลภายนอกที่จ้างเหมาเก็บ
น้ าประปา ค่าขยะ เพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป 
    ภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิผลพอสมควร ในกองช่าง พบว่า กิจกรรม  

แบบ ปค.๔(ต่อ) 

๗ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
  กองช่าง   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจ
ว่า เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการ
วางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส าเร็จตาม
วั ตถุประสงค์  มี การวา งแผน เรื่ อ งการจั ดสร ร
งบประมาณให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีการ
มอบหมายงานให้บุคลากรในการด าเนินงานที่ชัดเจนมี
การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
ต่าง ๆ  
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ส านักปลัด น าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ระบบอินเตอร์ เน็ต  โทรศัพท์  โทรสาร ประชุม 
ปรับปรุงค าสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง 

  ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
พอสมควร ในกองช่าง พบว่า กิจกรรมการควบคุม
ก าหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้ 
     ๑.ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ชัดเจน 
     ๒.สรรหาบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวโดยด่วน 
และเพียงพอต่อการด าเนินการ 
     ๓.จัดส่งฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ 
     ๔.จัดให้มีครุภัณฑ์/เครื่องจักรกล(รถดั้มไฟฟ้า) 
    
  ภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิผลพอสมควร ในกองการศึกษาฯพบว่า
กิจกรรมการควบคุม คือ การจัดแผนการศึกษา
ก าหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
     ๑.ให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาให้แล้ว และ
สามารถน ามาใช้ในการเรียนการปฏิบัติงานได้จริง 
    ๒.ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 
 
 
 
 
 



 
 

    กองคลัง มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ 
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
   จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  

 
 
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ 
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวก รวมทั้งการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่าง 
ๆ ของแต่ละชุม และการประสานความร่วมมือของ  

แบบ ปค.๔(ต่อ) 

๘ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
         มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
     จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
     จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือน ามา
พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     กองช่าง  มีระบบ Internet ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการ
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดย 
ผู้น าของชุมชนและการสนับสนุนจากประชาชนในเขต
พ้ืนที่และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
     
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบ 
Internet ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดีในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิ บั ติ ง านและ เหมาะสมกั บผู้ ใ ช้  มี ก า ร ติ ดต่ อ
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชั ด เ จนส่ งผล ให้ ก า รปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการ
ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจรรมต่าง ๆ โดยผู้น าของ
ชุมชนและการสนับสนุนจากประชาชนในเขตพ้ืนที่และ
มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

 
    
 
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ 
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวก รวมทั้งการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่าง 
ๆ ของแต่ละชุม และการประสานความร่วมมือของ
แต่ละฝ่าย มีการติดตามและการประเมินผลการ
ตรวจสอบของส่วนของกองช่าง มีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
     สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ 
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวก รวมทั้งการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดโครงการต่าง 
ๆ ของแต่ละชุม และการประสานความร่วมมือของ
แต่ละฝ่าย มีการติดตามและการประเมินผลการ



 
 

 
๕.กิจกรรมติดตามประเมินผล 
     ส านักปลัดมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ มีการประเมินผลส าเร็จของงาน
และความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด มีการสอบ
ทานตรวจสอบผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ 
 

ตรวจสอบของส่วนของกองช่าง มีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
 
 
        
 
 
 
 

แบบ ปค.๔(ต่อ) 

๙ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     กองคลัง มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติ มีการประเมินความส าเร็จของ
งานและความพึงพอใจตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด มีการ
สอบทานตรวจสอบผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิดเป็นระยะ 
     กองช่าง ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานใน
หน้าที่ให้ความชัดเจน เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษา
กฎระเบียบ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน
และหัวหน้าส่วนกองช่าง ต้องติดตาม ก ากับดูแล 
 
 
 
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรับปรุง
ค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจนให้
เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายภาคเรียนเพื่อ
รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎระเบียบใหม่ ๆ อยู่
เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน  และหัวหน้าส่วน
การศึกษาฯ ต้องติดตาม ก ากับดูแล 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
     ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยน าผลการประเมินจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไข
แบะก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป
ติดตามดูและสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนและศึกษา 
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับให้ชัดเจน 
      



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
      ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี จัดการวางระบบควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ มี ประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 กองคลัง ผลการประเมินพบว่ากิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มี
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้วมีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง 
      การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน กิจกรรมการพัฒนาและการจัดเก็บ
รายได้ จะต้องท าแผนการปรังปรุงต่อไป 
      ข้อสรุปที่มีความเสี่ยง ที่ต้องจัดท าบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน๑ 
ภารกิจคืองานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 กองช่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องคป์ระกอบมีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้แล้ว 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

        
ลายมือชื่อผู้รายงาน 

          (นายศุภชัย  ภูดอนม่วง) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
           วันที่  ๒๘  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.กิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรณีภัยแล้ง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค –
บริโภค ที่เพียงพอในฤดูแล้ง 

ประชาชนส่วนใหญ่
ท าเกษตรกรรม ที่
ใช้น้ ามากในฤดูแล้ง 

๑.ประสานการสนับสนุน
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในการท า
เกษตรกรรม 
๒.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเก็บกักน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งและให้
ตระหนักถึงการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด 
๓.จัดเตรียมแผนเฉพาะ
กิจการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๑ 

๑.ประสานชลประทาน
ล าปาวสนับสนุนน้ าแก่
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือนร้อน 
๒.จัดท าแผนเฉพาะกิจ
เพ่ือเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งมีการควบคุมอยู่ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

ประชาชนส่วนใหญ่ท า
เกษตรกรรม ที่ใช้น้ า
มากในฤดูแล้ง 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเก็บกักน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้งและได้
ตระหนักถึงการใช้น้ า
อย่างประหยัด 
-จัดโครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาล เพ่ือป้องกัน
ภัยแล้ง 
-โครงการจัดซื้อรถน้ า
ดับเพลิง เพื่อบริการน้ า
อุปโภคบริโภคแก่
ประชาชน 

๑.ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 
๒.รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 
๓.เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒.กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประชาคมจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนของ อปท.พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ความต้องการความ
ช่วยเหลือมีจ านวน
มาก แต่จ าเป็นต้อง
ตามล าดับ
ความส าคัญที่ได้
จากการออก
ประชุมประชาคม 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์
ของการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒.จัดประชุมชี้แจงถึงสิทธิ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชาคม 
 

การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
โครงการประชุม
ประชาคมยังไม่ทั่วถึง
ตามความต้องการ 

ความต้องการความ
ช่วยเหลือมีจ านวนมาก 
แต่จ าเป็นต้อง
ตามล าดับความส าคัญ
ที่ได้จากการออก
ประชุมประชาคม 

จัดสรรงบประมาณให้
ความช่วยเหลือตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วน
ที่สุด ที่ได้จากการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านของแต่ละพ้ืนที่ 

๑.ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดี 
๒.รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี 
๓.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓.กิจกรรมและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง
ของประชาชนภายใน
ต าบลจากการป่วยเป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนป่วยเป็น
โรคไข้เลือดออก 

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
รู้จักวิธีป้องกัน 
โรคไข้เลือดออกและขอความ
ร่วมมือจาก อสม.หรือผู้น าชุม
ขนในหมู่บ้านแจกทรายจ ากัด
ลูกน้ ายุงลายให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน 
๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ อบต.พ่นหมอก
ควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้
เรื่องการป้องกันไข้เลือดออก 

ประชาชน รู้จักวิธี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และขอความร่วมมือจาก 
อสม.หรือผู้น าชุมชนใน
หมู่บ้านแจกทรายจ ากัด
ลูกน้ ายุงลายให้
ประชาชนในหมู่บ้านแจ้ง
เจ้าหน้าที่ อบต.พ่น
หมอกควันเพื่อก าจัด
ยุงลาย และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค 

๑.ผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก
ส่วนมากอยู่บริเวณที่แหล่ง
น้ ากักขัง ท าให้เสี่ยงต่อ
การเป็นไข้เลือดออก 
๒.ประชาชนขาดการเอาใจ
ใส่สภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณท่ีอยู่อาศัยท าให้
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
๓.ขาดการประชาสัมพันธ์
ในการป้องกันเกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก 

๑.ประชาชน รู้จักวิธี
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และขอความร่วมมือจาก 
อสม.หรือผู้น าชุมชนใน
หมู่บ้านแจกทรายก าจัด
ลูกน้ า พ่นหมอกควันเพื่อ
ก าจัดยุงลาย 
๒.จัดกิจรรมส่งเสริมให้
ความรู้ในการป้องกัน
และควบคุมโรค 

หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔.กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลและรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมาชน 
๒.เพ่ือป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลให้เกิดภาวะ
โลกร้อน 

ประชาชนยังไม่
ตระหนักถึง
ภาวะโลกร้อน 

๑.จัดท าโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 
๒.ประสานความร่วมมือกับ
ผู้น าชุมชน ประชาชน ครู 
นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ 
อบต.นาดี 

ประชาชนยังไม่ตระหนัก
ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุ
วัตถุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

ขาดการประชาสัมพันธ์
ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ภาวะโรคร้อน 

๑.จัดกจิกรรมส่งเสริม
ให้ความรู้เพื่อลดปัญหา
เกี่ยวกับภาวะโรคร้อน 
๒.ประสานเพื่อขอ
ความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชน ครู นักเรียน 
เพ่ือร่วมกันปลูกต้นไม่
เฉลิมพระเกียรติในวัน
ส าคัญ เช่น วันแม่
แห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๑ 

หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๕.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือป้องกันและให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนภายในต าบลได้รู้
ถึงโทษของยาเสพติดและให้ใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 
๒.เพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบายเร่งด่วนของ
กระทรวงมหาดไทย 

ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีทันสมัย
ท าให้เด็กและ
เยาวชนรับรู้ถึง
ข้อมูลที่ผิดจากสื่อ
ต่าง ๆ หรืออาจจะ
ถูกชักชวนไปได้ง่าย 

๑.จัดโครงการรณรงค์
ต่อต้านปัญหายาเสพติด 
๒.จัดโครงการส่งเสริม
ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ด้านภูมิปัญหาท้องถิ่น 
๓.จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องยาเสพติด 

บางหมู่บ้านไม่ส่งเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วม
ประชุมตามโครงการ
ดังกล่าว 

๑.สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนไปมาก พ่อแม่
ออกมาท างานต่างจังหวัด ไม่มี
เวลาดูแลลูก จึงอาจจะถูก
ชักชวนไปในทางที่ผิดได้ง่าย 
๒.สังคมวัยรุ่น มีความคึก
คะนองมีพฤติกรรมเรียนแบบที่
ผิด 

๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้เล่นกีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒.จัดโครงการรณรงค์
ต่อต้านปัญหายาเสพ
ติดเพ่ือให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนภายใน
ต าบล 
๓.ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม
สอดส่องดูแล และแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๖.กิจกรรมการคัดแยกขยะมูล
ฝอยต าบลนาดี 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
การแพร่มลพิษกระจายของเชื้อ
โรค 

ยังไม่มีการก าจัด
ขยะและคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธี ท าให้
เกิดมลพิษทาง
อากาศ สิ่งแวดล้อม 
ต่อประชาชน 

จัดท าโครงการเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบล
นาดี 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ตามค าสั่งที่มอบหมาย 

เนื่องจากไม่มีการแก้ไข
ปัญหาการก าจัดขยะคัดแยก
ขยะทั้งการฝังกลบ เผา การ
คัดแยกขยะอันตราย ขยะที่
สามารถน าไปรีไซเคิลได้ 
 

ด าเนินการคัดแยกขยะ
อันตราย ขยะรีไชเคิล 
ขยะฝังกลบ ที่จะ
เกิดข้ึนในต าบลนาดี
และแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยให้ถูกต้อง และ
ไม่เป็นปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

หัวหน้าส านักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
แบบ ปค.๕(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ยังขาดจิตส านึก
ในเรื่องการช าระค่า
น้ าประปา 

๑.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๒.ผู้อ านวยการกองคลัง
ติดตาม ประเมินผลการ
จัดเก็บรายได้ 
๓.มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

๑.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.ตรวจสอบการรับเงิน
การน าส่งเงินและการน า
ฝากเงินเป็นประจ า 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่ยัง
ขาดจิตส านึกในเรื่องการ
ช าระค่าน้ าประปา 

๑.ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ี
ทราบถึงหลักเกณฑ์
และวิธีการช าระเงินค่า
น้ าประปา 

ผู้อ านวยการกองคลัง ,
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘.กิจกรรม ด้านงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง การส ารวจการติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้การควบคุมการก่อสร้าง
ให้เป็นไปตามแบบการก่อสร้าง
ตามสัญญา วัสดุก่อสร้างเป็นไป
ตามมาตรฐานวัสดุการก่อสร้างที่
ก าหนด 
๒ . เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ส า ร ว จ  ก า ร
ออกแบบ การเขียนแบบโครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณ
ราคากลางถูกต้อง 

บุคลากรไม่เพียงพอ
ในต าแหน่งวิศวกร
โยธา ,นายช่างส ารวจ 
, เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน 
๒.มีบันทึกมอบหมายงาน
อย่างชัดเจน 

ใช้แบบรายงาน เป็น
เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อสอบถามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรไม่เพียงพอใน
ต าแหน่งวิศวกรโยธา ,นาย
ช่างส ารวจ , เจ้าหน้าที่
ไฟฟ้า 

๑.ก าหนดกรอบ
อัตราก าลังให้ชัดเจน 
๒.สรรหาบุคลากรใน
ต าแหน่งดังกล่าวโดย
ด่วน และเพียงพอต่อ
การด าเนินการ 
๓.จัดส่งฝึกอบรม
ศึกษาหาความรู้ 
๔.จัดให้มีครุภัณฑ์/
เครื่องจักรกล(รถดั้ม
ไฟฟ้า) 

ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติ เป็น ไปตามระ เบี ยบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม.
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
๓.เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาดีและแผนพัฒนา
องค์ การบริ หารส่ วนต าบล
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และนโยบายรัฐบาล 
๔.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฏหมายข้อ 

      

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

บั ง คั บขอ ง ง านผั ง เ มื อ งแล ะ
กฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
น ามา ใช้ บั งคับประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
เมือง ด้านการคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม 
๕.เพ่ือให้มีการด าเนินงานด้าน
สาธารณะ โดยจัดให้มีและดูแล
รักษาสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ
ส าหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่อาศัยยิ่งข้ึน 

      

 
 

 
 



 
 

 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๙.กิจกรรมด้านกองช่าง 
วัตถุประสงค์ 
๑.ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้
ชัดเจน 
๒.สรรหาบุคลากรในต าแหน่ง
ดังกล่าวโดยด่วนและเพียงพอ
ต่อการด าเนินการ 
๓.จัดส่งฝีกอบรมศึกษาหา
ความรู้ 
๔.จัดให้มีครุภัณฑ์/
เครื่องจักรกล(รถด๊ัมไฟฟ้า) 

-งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 
-บุคลากรไม่
เพียงพอใน
ต าแหน่งวิศวกร
โยธา ,นายช่าง
ส ารวจ ,เจ้าหน้าที่
ไฟฟ้า 

-น าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
-เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

-ก าหนดแนวทางใน
การจัดงานตาม
โครงการในแต่ละครั้ง
ให้มีความชัดเจน และ
จัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริงและใช้
จ่ายอย่างประหยัด 

-งบประมาณไม่เพียงพอ
ในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 
-บุคลากรไม่เพียงพอใน
ต าแหน่งวิศวกรโยธา ,
นายช่างส ารวจ ,
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

-ให้ทบทวนและก าหนดมาตรการใช้
งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้
จ่ายตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังและการเบิกจ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

  
 
 

 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๐.กิจกรรม การพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอน และเครื่อง
เล่นพัฒนาการเด็กให้เพียงพอ 
ในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วง 

๑.อุปกรณ์ สนามเด็ก
เล่น ในการจัด 
กิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งยังมีไม่
เพียงพอในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่อยู่นอก
อาคาร เช่น 
-อุโมงค์ลอด 
-ขั้นบันไดต่างระดับ 
-กระดานกระดก 
-ม้าหมุน , ชิงช้า 
-บาร์โหนต่างระดับ 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน 
๒.มีบันทึกมอบหมายงานที่
ชัดเจน 
๓.ประชุม/ตรวจสอบกับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
ผู้ปกครองเพ่ือประชุมการ
เรียนการสอน 

๑.มีการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๑.อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น 
ในการจัด 
กิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งยังมีไม่เพียงพอ
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่อยู่นอกอาคาร เช่น 
-อุโมงค์ลอด 
-ขั้นบันไดต่างระดับ 
-กระกานกระดก 
-ม้าหมุน , ชิงช้า 
-บาร์โหนต่างระดับ 

เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
ที่มีเครื่องเล่นพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร 

-ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

 
 
 
 



 
 

แบบ ปค.๕(ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาก าด าเนินงานสิ้นสุด  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ 

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑๑.กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ใช้จ่าย
งบประมาณการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ/ข้อกฏหมายก าหนด 
และตามความจ าเป็น 
ประหยัด 

-งบประมาณ
ไม่เพียงพอ
ในการ
บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 

-น าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ.๒๕๓๕ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
-เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

-ก าหนดแนวทางใน
การจัดงานตาม
โครงการในแต่ละครั้ง
ให้มีความชัดเจน 
และจัดซื้อจัดจ้าง
เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
และใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด 

-งบประมาณไม่
เพียงพอในการ
บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 

-ให้ทบทวนและก าหนดมาตรการใช้
งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้
จ่ายตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังและการเบิกจ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

-ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 
(นายศุภชัย  ภูดอนม่วง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
 



 
 

   แบบ ปค.๖ 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาดี 
  

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม 
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาดี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบแลหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้        
๑.ความเสี่ยง  
 ๑.๑ ประชาชนส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม ที่ใช้น้ ามากในฤดูแล้ง 
 ๑.๒ ความต้องการความช่วยเหลือมีจ านวนมาก แต่จ าเป็นต้องตามล าดับความส าคัญที่ได้จากการออก 
                ประชุมประชาคม 
 ๑.๓ ประชาชนป่วยเป็นไข้เลือดออก 
 ๑.๔ ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน 
 ๑.๕ ในปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยท าให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงข้อมูลที่ผิดจากสื่อต่าง ๆ หรืออาจจะ 
                ถูกชักชวนไปได้ง่าย 
 ๑.๖ ยังไม่มีการก าจัดขยะและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม ต่อ   
                ประชาชน 

         ๑.๘ บุคลากร…/ 
 
 
 



 
 

-๒- 
 
๑.๗ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ยังขาดจิตส านึกในเรื่องการช าระค่าน้ าประปา 
๑.๘ บุคลากรไม่เพียงพอในต าแหน่งวิศวกรโยธา  นายช่างส ารวจ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 
๑.๙ งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๑๐ บุคลากรไม่เพียงพอในต าแหน่งวิศวกรโยธา นายช่างส ารวจ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

 ๑.๑๑ อุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งยังมีไม่เพียงพอในการพัฒนาการ 
                   เด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร เช่น อุโมงค์ลอด ขั้นบันไดต่างระดับ กระดานกระดก ม้าหมุน  
                   ชิงช้าบาร์โหนต่างระดับ 
 
๒.การควบคุมภายในและหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ๒.๑ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และได้ตระหนักถึงการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 ๒.๒ จัดโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือป้องกันภัยแล้ง 
 ๒.๓ โครงการจัดซื้อรถน้ าดับเพลิง เพ่ือบริการน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน 
 ๒.๔ จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด ที่ได้จากการประชุม 
                 ประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพ้ืนที่ 

๒.๕ ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกและขอความร่วมมือจาก อสม.หรือผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน 
                 จากทรายก าจัดลูกน้ า พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลาย 
 ๒.๖ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
 ๒.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพ่ือลดปัญหาเกี่ยวกับภาวะโรคร้อน 
 ๒.๘ ประสานเพื่อขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชน ครู นักเรียน เพ่ือร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติใน 
                วันส าคัญ เช่น วนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๒.๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 ๒.๑๐ จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล 
 ๒.๑๑ ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๑๒ ด าเนินการคัดแยกขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ขยะฝันกลบ ที่จะเกิดข้ึนในต าบลนาดีและแก้ไข 
                   ปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และไม่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๑๓ ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการช าระเงินค่า 
                   น้ าประปา 
 ๒.๑๔ ก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ชัดเจน 
 ๒.๑๕ สรรหาบุคลากรในต าแหน่งดังกล่าวโดยด่วน และเพียงพอต่อการด าเนินการ 
   
         ๒.๑๗ จัดให้มีครุภัณฑ์../ 

 
 



 
 

-๓- 
 

๒.๑๖ จัดส่งฝึกอบรมศึกษาหาความรู้ 
๒.๑๗ จัดให้มีครุภัณฑ์/เครื่องจักรกล(รถดั้มไฟฟ้า) 
๒.๑๘ ให้ทบทวนและก าหนดมาตรกรใช้งบประมาณในการจัดงานโครงการที่ใช้จ่ายตอบสนองความ 

                   ต้องการและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด 
 ๒.๑๙ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกอาคาร 
 
 

ลายมือชื่อ………………………………………………….. 
             ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
                วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 


