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บทน า 
 

     

                    ตามมาตรการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561    มีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่  4 
ตุลาคม  2561               โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้และให้
ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2561  เป็นต้นไป  
อันมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจรับต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 นั้น 
 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน   
อ าเภอพิปูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  จึงได้จัดท ารายงานความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 
                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
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แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
…………………………………………. 

 
เรียน    นายอ าเภอพิปูน  
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประเมินการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
   

 จากการประเมินผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูนมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การ
ก ากับดูแลของนายอ าเภอพิปูน 

 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 

1) กิจกรรมด้านกฎหมาย ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

 

2) กิจกรรมการจัดท าประชาคม  เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิก
สภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์การทางด้านปฐมวัย, 
สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

5) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ 
งานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

 
 



 
 

6) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง   
เนื่องจากยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องได้ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็นปัจจุบัน 

7) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่าง 
ปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงาน
มากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

8)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่
อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้  อบต.  ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้  และไม่
มีการจัดท าแผนที่ภาษี 

 

9) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป    

 

 ลายมือชื่อ  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

       ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561                  

                
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ   ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1  กิจกรรมด้านกฎหมาย   
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มี เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการโดยตรง  การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ท าให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาดได้  ซึ่งอาจท า
ให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย 
1.2  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม   
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจาก
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่ อ เปรียบเทียบกับสัดส่ วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและ
สมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
1.3  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุม
ป้องกัน 
1.4  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล  ด้านสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และ
ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
1.5 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ได้รับเอกสารล่าช้า  ท าให้ต้องรีบจัดท าฎีกาเบิกจ่ายให้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลาของระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอขออนุมัติจึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได ้
 
 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
  - จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ม า ต ร ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561   
พบความเสี่ยงในภารกิจ  9  กิจกรรม  คือ 
1)  กิจกรรมด้านกฎหมาย 
2)  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
3)  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4)  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
5) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
6) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
7) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
8) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
9) กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  
 



 
 
 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  (ต่อ) 
1.6 กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
   เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลลงระบบได้  เพราะข้อมูลที่จ าเป็นบางอย่าง เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 
1.7 กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

1.8 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ดังนี้ 
- สภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามได้ และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน 
- สภาพแวดล้อมภายนอก  เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาช าระ
ภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการช าระภาษี ท าให้
มีภาษีค้างช าระในแต่ละปี หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต. ทราบ 
1.9 กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง    
   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียด
การค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวม
ของงบประมาณ เนื่องจากการค านวณสูตร excel จาก
คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 



 
 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
  

2.  การประเมินความเสี่ยง  (ต่อ) 
2.5 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
การประเมินความเสี่ยง 

  - เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

  - เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณท่ีอยู่ให้เพียงพอกับรายจ่าย 
  - เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้าท าให้
ต้องรีบเบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯที่ก าหนด 

 2.6  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
การประเมินความเสี่ยง 
  - เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ เพราะข้อมูลที่
จ าเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน  

 2.7  กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   
การประเมินความเสี่ยง 
  - การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า  หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่
พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ อาจ
ท าให้การท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย 
และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

 2.8 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ การประเมินความเสี่ยง 
  -  ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามภาษีค้างช าระได้ 

  - ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
  -มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต. 
2.9 กิจกรรมด้ านงานการค านวณประมาณการช่ า ง              
- มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาดการวาง
แผนการด าเนินงาน และการค านวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลาง
ท้องตลาด 
 
 

  

 การประเมินผลความเสี่ยง (ต่อ)  
  - การประเมินความเสี่ ย งอยู่ ในระดับที่
เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่า
ต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง
ภายในและภายนอก และการต้องส่งเสริม
พัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 



 
 
 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
๓.1 กิจกรรมด้านกฎหมาย 
   - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืนท างานแทน   จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ปลูกจิตส านึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการมากขึ้น และจัดให้มีระบบการตอบค าถามการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ 
๓.2  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม   
   - ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนัก
เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง
น้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
หรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล ส าหรับผู้
มาร่วมกิจกรรม 
๓.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  - จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรม
พ่ีสอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียน
และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.4  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
   - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ใน
การท างานส าหรับพัฒนาการของเด็ก  

 3.5 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
    - มีการก าชับ  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสาร  และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

    - มีการตรวจสอบเอกสาร  โดยหัวหน้าส่วนการคลังทั้งก่อนขอ
อนุมัติเบิกจ่าย  และหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลง
ลายมือชื่อก ากับ  เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้อง
ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

การประเมินผลการควบคุม  
- กิจกรรมการควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พิปู นอยู่ ใ น ระดับที่ มี ค ว าม เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน 
โดยมีการเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วน
งานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัยภายใน
ติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมี
การประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เจ้าหน้าที่  รู้บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัย
ภายนอกมีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงาน
ของ อบต.ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนท าการเบิก
จ่ายเงิน 
 - มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดท าฎีกา 
 - มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกา
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนน า
เก็บเข้าแฟ้ม  เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 
     



 
 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
  3.6  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
  - จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชีฯให้เป็น
ปัจจุบัน  และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย 

      
 

  
  3.7  กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
  - มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 
  - มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
  - มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักอักษรมีผู้อ านวยการก่อง
คลังติดตาม 
 
 
 

 3.8 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน            
  - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
  - มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มี
ผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
 

 3.9 กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   
  - มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลการควบคุม (ต่อ) 
 -  ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อ
น าข้อมูลบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)   แต่อย่างไรก็ตามการบันทึกข้อมูลที่จ าเป็น
กับการใช้งานระบบบัญชีก็ยังไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็น
ปัจจุบัน  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการปฏิบัติ 

  

   - มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  
ระหว่างทียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือลดการเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน 
 

 
 

  -  มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
จากผู้เสียภาษ ี
  -  มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการค้าง
ช าระภาษี 
  -  มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษี 

 

 
 
 
  - กิจกรรมการควบคุมองกองช่างต้องมีการ
ติดตามประ เมินผลทุกระยะ อย่ างต่อ เนื่ อ ง 
เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 



 
 

 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
   - ส านักปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ สั่งการ 
ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติ
ด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่ก าหนดมากขึ้น อีกทั้งยัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
อย่างดีด้วย 
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกส านักงานปลัด  
   - การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัด แจกจ่ายให้
ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ 
วัน  
   - การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้
ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทาง
โทรศัพท์และโทรสารหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
๔.3 สารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง 
   - มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนว
ทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
   -  จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างทั่วถึง 
   -  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
   -  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   -  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อน ามา
พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
4.4  สารสนเทศและการสื่อสารของกองช่าง 
 - ได้มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 - น าระบบอินเตอร์ เน็ตมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติ
ราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ  
ระเบียบกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการที่
จะส่งมาจากหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซ่ึงอาจล้าช้าไ ม่ทันต่อ
เหตุการณ์หรือสภาวะที่ต้องรีบปฏิบัติ เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ 

 

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร  
 - ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร   เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน   เช่น  การใช้ระบบ
อินเตอร์ เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองช่าง มีการ
ติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรค
ของระบบอิน เตอร์ เน็ตขัดข้องและสัญญาณไม่
ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 



 
 
 

 
องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
 

    - กิจกรรมการติดตามผลส านักงานปลัดใช้แบบสอบ
ทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพ่ือสอบทาน
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้า
งานและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับ
ดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปลัดเป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน 
 
 
   -  กิจกรรมการติดตามผลของกองคลังมีการก าหนดการ
ติดตามประเมินผลและแบบสอบทานเพ่ือท าการตรวจสอบ
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติ
และหัวหน้ากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  แต่ละกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป  
 
 
 
   - กิจกรรมการติดตามผลของกองช่าง มีการติดตาม 
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม  มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติ งานในแต่ละเรื่ อง เป็นไปในทิศทางที่ ถู กต้อง 
สอดคล้องกัน 

 

การประเมินผล 
 

   - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดใน
เอกสา รค า แนะน า ก า รจั ดท า ร าย ง าน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 
 
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองคลัง จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายัง
มีจุดอ่อนในกิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ า ย เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  บั น ทึ ก ร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง 
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่ 
ของกองคลัง  ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผล
เป็นประจ าทุกป ี
 
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองช่าง มีการความเหมาะสมและได้รับการ
ต ร ว จ ส อ บ จ า ก หั ว ห น่ ว ย ห น่ ว ย ง า น ย่ อ ย 
ผู้ บั งคั บบัญชาตามล า ดั บชั้ นแล ะ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการประเมิน 
จากการที่วิเคราะห์ผลการประเมินพบว่ามีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ส าหรับ

งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕61  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูน  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  5  องค์ประกอบ และการควบคุม
เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้  

1)  กิจกรรมด้านกฎหมาย  ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

2)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์ทางด้านปฐมวัย, สถานที่
และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 

5) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ
งานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

6) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง  
เนื่องจาก 

ยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็นปัจจุบัน 

7) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ
ปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

8) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่
อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต. ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้และไม่มี
การจัดท าแผนที่ภาษี 



 
9) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  

คือ รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณ  สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อน
เสนอผู้บังคับบัญชา 
 

 ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 

 

            ลายมือชื่อ  
(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง
หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

1. กิจกรรมดา้นกฎหมาย  - ขาดเจ้าหน้าที่ ๑.  ค าส่ังมอบหมายงาน ๑. การควบคุมที่มีอยู่ยัง  - ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๑. ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานให้ชัดเจน ส านักงานปลัด

รับผิดชอบโดยตรง ๒.  มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตรง กรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมาย

วัตถุประสงค์การควบคุม ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะ ๒.  มีการปฏิบัติตามมาตรการ ท าให้การตรวจสอบเอกสารและ ผู้อื่นท างานแทน

 - เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ การควบคุมภายในตามที่ก าหนด การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ๒. จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่

บริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างถูกต้อง กฎหมายและระเบียบต่างๆเกิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ตามระเบียบ  กฎหมาย ทุกขั้นตอน ความผิดพลาด  ซ่ึงอาจท าให้ ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานเกิดความเสียหายได้

แบบ  ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายในการควบคุมภายในที่มีอยู่



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

2.  กิจกรรมดา้นการจัดท าประชาคม  - ขาดความร่วมมือ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ๑. เปรียบเทียบจ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนเข้าร่วมการประชุม ๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม ส านักงานปลัด

จากประชาชน ทราบและเข้าร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง ประชุมกับจ านวนประชากรในแต่ ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า ที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก
วัตถุประสงค์ ละหมู่บ้านทั้งหมด แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อ เห็นความส าคัญของการมีส่วน

 - เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ๒. บันทึกรายงานการประชุมที่ เปรียบเทียบกับสัดส่วนของ ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า

หมู่บ้าน ร่วมจัดท าประชาคม 

แบบ  ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

3.  กิจกรรมการปอ้งกันและแก้ไข  - การแพร่ระบาดของ ๑.ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ  - มีการควบคุม แต่ยังไม่ทั่วถึง ๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติด ส านักงานปลัด

ปญัหายาเสพตดิ ยาเสพติด เยาวชน ด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ในกลุ่มวัยรุ่น ในกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเนื่อง

๒. ตรวจหาสารเสพติด ๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้
วัตถุประสงค์ ในกลุ่มเส่ียง ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ

 - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา, 

ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ ทุกวัย กีฬาต้านยาเสพติด, 

กิจกรรมพี่สอนน้อง  เป็นต้น

 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

แบบ  ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

4.  กิจกรรมการบริหารการศึกษา  - เพิ่มทักษะการเรียน ๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ   - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้าน ส านักงานปลัด

การสอน อบรมและศึกษาต่อในระดับ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ ได้มาตรฐาน ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล
วัตถุประสงค์ ปริญญาตรีสาขาเอกปฐมวัย ๒. ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ เด็กให้มีทักษะมากขึ้น

 - เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริม ๒. จัดท าแผนการพัฒนาศูนย์ ศูนย์ฯ  มีการปรับปรุงเพียง ๒.จัดหาอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการ

การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กให้คลอบคุมทั้งด้านการเรียน บางส่วน สถานที่คับแคบ และยัง ด้านสนามเด็กเล่น

ถูกต้องตามข้อกฎหมายก าหนด การสอน ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น

๓. จัดหาส่ือการเรียนการสอน 

ให้ครอบคลุมทุกด้าน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

แบบ  ปค.5

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังอยู่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

5.  กิจกรรมการตรวจฏกีาก่อน  - ขั้นตอนในการเบิก  - มีการตรวจฏีกาก่อน  - การควบคุมที่เพียงพอแล้ว  - การเบิกจ่ายเงินมีความผิด 1.  ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
อนุมัตเิบกิจ่ายเงินงบประมาณ จ่ายเงิน อนุมัติงบประมาณ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ พลาดไม่ถูกต้องตามขั้นตอน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและมี

ทุกคร้ัง การควบคุม  แต่ก็ควรที่จะ สาเหตุ เงินงบประมาณเพียงพอที่จะต้อง
วัตถุประสงค์ ต้องมีการควบคุมต่อไป 1.  เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ เบิกจ่ายก่อนเสนอขออนุมัติเบิก

 - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากหากไม่มีการตรวจ เอกสารให้ถูกต้องก่อนอนุมัติ จ่ายเงิน

เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ สอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิก เบิกจ่ายเงิน 2. ต้องมีการตรวจสอบเอกสารทุกคร้ัง

ที่ก าหนด จ่ายเงินงบประมาณ อาจท า 2.  เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบ โดยผู้อ านายการกองคลังทั้งก่อนขอ

ให้เกิดความผิดพลาดได้ใน ประมาณที่มีอยู่ให้เพียงพอ อนุมัติเบิกจ่าย  และหลังจากจ่าย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กับรายจ่าย เงินให้แก่ผู้รับเงินแล้วและลงลาย

ได้ มือชื่อก ากับ  เมื่อตรวจสอบเอกสาร

แล้วถูกต้องทุกฏีกา

ความเสี่ยง

แบบ ปค.5
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

6.  กิจกรรมดา้นระบบบญัชีคอม  - การบัญทึกข้อมูลใน  - มีการบันทึกข้อมูลลง  - มีการบันทึกข้อมูลลงระบบ  - ความเส่ียงการบันทึกข้อมูลลงใน 1.  การจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป้นต้อง กองคลัง
พิวเตอร์ (E-LAAS) ระบบ (E-LAAS) ระบบ (E-LAAS) แต่เนื่องจากข้อมูลมีจ านวน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ยังไม่ถูก การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

 มากและได้ท าระบบมือ ต้องครบถ้วน ให้เป็นปัจจุบัน  และบันทึกข้อมูล
วัตถุประสงค์ ด้วยแล้ว จึงยังไม่สามารถ ลงระบบให้เรียบร้อย

1.เพื่อให้การท างานเป็นมาตรฐาน ลงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน 2.  ด าเนินการบันทึกข้อมูลอื่นๆ

เดียวกัน จึงควรควบคุมความเส่ียง ที่เกี่ยวข้องลงระบบ  (E-LAAS)

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ต่อไป

รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน

3. ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถตรวจสอบสถานะการเงินได้

ตลอดเวลา

ความเสี่ยง

แบบ ปค.5
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

7.  กิจกรรมดา้นการจัดซ้ือจัดจ้าง  - ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง 1. มีการถือปฏิบัติตาม 1. มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ 1.ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการ  - มีการสรรหาต าแหน่งเจ้าพนักงาน กองคลัง
 - การเร่งรัดในการจัด พระราชบัญญัติการจัด พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่ พัสดุ และมีการบรรจุแต่งต้ังต าแหน่ง

วัตถุประสงค์ ซ้ือจัดจ้างท าให้ ซ้ือจัดจ้างและการบริหาร มอบหมายงานด้านพัสดุ พัสดุโดยตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ มีค าส่ังแต่งต้ังให้

 -  เพื่อให้การด าเนินการที่ถูกต้อง เอกสารยังไม่ครบถ้วน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการตรวจสอบเอกสาร 2. มีการเร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ และระเบียบกระทรวง การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างละเอียด และปริมาณงานที่มากท าให้เกิด

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด จัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ 3. เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

ซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2. มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้า จัดจ้างไม่ครบถ้วน

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวง ที่รับผิดชอบเป็นลาย

มหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่าย ลักษณ์อักษร

เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 3. มีผู้อ านวยการกองคลัง

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ติดตาม

ถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ความเสี่ยง

แบบ ปค.5
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

8.  กิจกรรมดา้นการจัดเก็ยรายได้  - ผู้เสียภาษีไม่ได้อยู่ใน 1.มีการประชาสัมพันธ์  - มีการประชาสัมพันธ์ 1. ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ 1. มีการประชาสัมพันธ์ก าหนด กองคลัง
พื้นที่ ก าหนดการช าระภาษี ก าหนดการช าระภาษีและ ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดิน การช าระภาษี

วัตถุประสงค์ 2.ด าเนินการจัดท าแผน ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี ทางมาเสียภาษี  จึงท าให้มี 2. ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี

 - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไป ที่ภาษี แต่ยังไม่สมบรูณ์จึงควร ยอดภาษีค้างช าระ 3. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้องเป็น ควบคุมความเส่ียงต่อไป 2. ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย เป็นปัจจุบัน

ธรรมและสามารถจัดเก็บภาษีให้ ภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูก

ได้ครบถ้วนทุกปี ต้อง ชัดเจน

แบบ ปค.5
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ดัตัง้หน่วยงานของรัฐ การควบคุมภายใน การประเมินผล การปรับปรุง

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน

หรือภารกิจอ่ืนๆ ทีส่ าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์

9. กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง  - การตรวจเอกสาร  -  มีการตรวจทานที่  -  การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่  - รายละเอียดการค านวณ  - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร กองช่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม ครอบคลุม ประมาณการช่างในแต่ละ การตรวจสอบก่อนเสนอ

วัตถุประสงค์ รายการไม่ตรงกับยอดรวม ผู้บงัคับบญัชาตามล าดับชั้น 
 -  เพื่อให้การค านวณประมาณ ของงบประมาณ เนื่องจาก
การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน  การค านวณสูตรexcel จาก
สอดคล้องกับปริมาณงานและ คอมพวิเตอร์ผิดพลาดและ
งบประมาณ ไม่มีการตรวจทาน

                      ลายมือชื่อ
                                        (นายทรงศักดิ์  คเชนทร)์
                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู
                             วันที่  30   เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2561

แบบ ปค.5
 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู

รายงานการประเมินผลการควบคุมภาย
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2561

ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยังอยู่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ


