
 
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
ท่ี        /2561 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคมุภำยใน 
 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

........................................................... 

  ตามค าสัง่องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนที่     232     /2561 ลงวนัที่   5    ตุลาคม   
2561ก าหนดใหท้กุส านัก/สว่น ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงั
วา่ด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ 
ณ วนัที่ 3 ตุลาคม  2561  ข้อ 8  แล้วรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม 2561 นัน้ 

  เพื่อใหก้ารรายงานตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม  ด าเนินไปด้วยความเรยีบรอ้ย ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกดิประโยชน์
สงูสุดในการบรหิารจดัการ  จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุม
ภายใน ดงัต่อไปนี้ 

1. ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ประธานคณะท างาน 
2. ครู       คณะท างาน 
3. ผูช้่วยครูผูดู้แลเดก็     คณะท างาน 
4. พนักงานจา้งทัว่ไป               คณะท างาน/เลขานุการ 
 

  โดยใหค้ณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมแล้วจดัส่งรายงานให ้
กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  ทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผล
การควบคุมภายในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ภายในวนัที ่15 ตุลาคม  2561  ต่อไป 

       ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 

สัง่ ณ วนัที ่      เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕61 

 

(นายวศนิ  คมัภรี)์ 
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล รกัษาราชการแทน 



   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทน 
 

 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   โทร  ๐73 - 330647 
ท่ี    ปน 77605/                                           วนัท่ี 12  ตุลาคม  ๒๕61 
เรื่อง   รายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ขอ้ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
 

เรียน    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   
 

  เรื่องเดิม   
ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดม้บีนัทกึแจง้ทกุสว่นราชการใหด้ าเนนิการ

รายงานการจดัวางระบบควบคมุภายใน ขอ้ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ 
กนัยายน ๒๕61) ระดบัสว่นงานยอ่ย ตามแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 นัน้   
 

  ข้อเทจ็จริง 
 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุม

ภายในงวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61) เสรจ็เรยีบรอ้ย
แลว้ จงึขอรายงานแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยนี้  

       
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
           (นายปรชีา  เจ๊ะแว) 
                                                                นักพฒันาชุมชนช านาญการ 
                                                   รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและ
สิง่แวดลอ้ม 
 
ความเหน็ของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
............................................................................................... 
                                                 

     (ลงชื่อ)                                                                  
                            (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 
                      

ความเหน็ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
............................................................................................ 



 

   (ลงชื่อ)           
                                                                          (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที ่

                                         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 
 
 

 
 

 



แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

                การประเมนิการควบคุมภายในของ กองการศกึษา ศาสนา  และวฒันธรรม  องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  พเิทน ส าหรบังวด ตัง้แต่ วนัที ่1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถงึวนัที่ 30 เดือนกนัยายน  พ.ศ.
2561 ไดด้ าเนินการจดัท ารายงานการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8  ระบบการควบคุมภายใน
ของ กองคลงั  องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน  ได้จดัใหม้ขี ึน้ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิ
การคลงัของรฐั พ.ศ.2561  มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที ่20 เมษายน 2561 มาตรา 79 บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐั
จดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลภารกจิของ กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน จะบรรลุวตัถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสทิธิผล  ประสทิธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงนิ และไม่ใช่การเงนิทีเ่ชื่อถือได้ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทัง้ด้านการปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย 
ซึ่งรวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
    กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน ได้จดัวางระบบควบคุม
ภายใน  และตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายในของ กองคลงั องค์การบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อน
ทีเ่ป็นความเสีย่ง 2 กจิกรรม คอื 

1. กิจกรรมด้านงานพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  คอื  อาคารศูนยย์งัไม่มหีลงัคามงุ หอ้งน ้าไม่มี
ราวจบั สนามเดก็เล่นไม่มหีลงัคามุง ไม่มสีนามหญา้ และลานทราย 

              ทัง้นี้ ได้แนบแบบรายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   มาพรอ้มนี้แลว้ 
 
        ........................................ 
                                                                                      นางสาวพาอซีา  เจ๊ะหลง 
                                             ต าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1   รกัษาราชการแทน 
                     ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
                  วนัที ่  12  ตุลาคม   2561 
     
 
 
 



 แบบ   ปค.

๔ 

ช่ือหน่วยงาน   กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนินงานส้ินสดุ วนัท่ี  30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
     กจิกรรมดา้นงานดา้นงานพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
    (1)  เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก ของส านักงาน คอื งานพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็  เนื่องจากศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพเิทน ไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากกรมสง่เสรมิ
การปกครองสว่นทอ้งถิน่ และแบบอาคารเป็นแบบ เลขที ่
สน.ศท.อนุบาล 8 เป็นแบบของกรมสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ ช่วงกลางของตวัอาคารไม่มหีลงัคามุง ท า
ใหใ้นฤดูฝน ฝนตกน ้ากระเดน็ท าใหพ้ืน้ลืน่เป็นอนัตราย
ต่อเดก็ และหอ้งน ้าไม่มรีาวจบัส าหรบัแดก็ท าใหเ้วลา
เดก็เขา้ไปใชอ้าจเกดิอนัตรายได ้และสนามเดก็เล่นไม่มี
หลงัคามุงเวลาฝนตกและเวลากลางวนัเดก็ไม่สามารถ
เล่นได ้
2. การประเมินความเส่ียง 
    พืน้อาคารลื่น หอ้งน ้าไม่มรีาวจบั และสนามเดก็เล่น
ไม่มหีลงัคามงุ ไม่มสีนามหญา้และทราย 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
    1.ปรบัปรุงใหม้หีลงัคามุงบรเิวณทีย่งัไม่มหีลงัคา 
    2. ปรบัปรุงหอ้งน ้าใหม้รีาวจบัส าหรบัเดก็ 
   3. ปรบัปรุงสนามเดก็เล่นใหม้หีลงัคามุงและสนาม
หญา้พรอ้มลานทราย 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    1.  น าระบบ Internet  มาช่วยในการบรหิารและการ
ปฏบิตัริาชการ การตดิตามขอ้มูล ขา่วสาร ระเบยีบ 
หนังสอืสัง่การ จงึสามารถปฏบิตัติามระเบยีบ/หนังสอืสัง่
การไดท้นัททีนัใด  

กองการศึกษาฯ  ไดว้เิคราะหป์ระเมนิระบบการ
ควบคุมภายใน ตามภารกจิงานประจ า  ในภารกจิ 2 
งาน คอื  (1) งานการศกึษา (2) งานสง่เสรมิการศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม โดยวิเคราะหป์ระเมินผลตาม
องคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายในตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.2544 ผลการ
ประเมนิพบวา่ งานสง่เสรมิการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม  มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมแลว้ 
มคีวามเพยีงพอ ไม่พบความเส่ียง ทีจ่ะตอ้ง
ด าเนินการจดัท าแผนการปรบัปรุง 
-จากการวิเคราะหส์ ารวจ พบวา่ งานดา้น พฒันา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เป็นงานรบัผดิชอบของดา้น
การศกึษา  
มีความเส่ียง เนื่องจากภายในตวัอาคารยงัขาดสิง่
อ านวยความสะดวก และสนามเดก็เล่นยงัไม่มหีลงัคา
และสนามหญา้พรอ้มลานทราย  ผลการด าเนินการ
ตดิตาม พบวา่  
    1.ปรบัปรุงใหม้หีลงัคามุงบรเิวณทีย่งัไม่มหีลงัคา 
    2. ปรบัปรุงหอ้งน ้าใหม้รีาวจบัส าหรบัเดก็ 
    3. ปรบัปรุงสนามเดก็เล่นใหม้หีลงัคามุงและสนาม
หญา้พรอ้มลานทราย 
แผนการปรบัปรงุการควบคมุ ตามแบบ ปย.3 
กจิกรรมดา้นการการพฒันาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ยงัไม่
บรรลุภารกจิ จงึตอ้งมกีารจดัท าแผนปรบัปรุงต่อไป 
 
 



 
 
 
 
    

 

แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
    2. มกีารน าโทรศพัทม์าใชใ้นการตดิต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานภายนอก พรอ้มทัง้สอบถามหรอืขอ
ค าแนะน าจากสว่นราชการอื่น ทีม่คีวามช านาญมากกวา่ 
  3.  การประสานงานภายในและภายนอกของสว่น
การศกึษาฯเช่น 
          (1) การตดิต่อประสานงานภายในสว่นการศกึษา
ฯ แจกจ่ายใหส้ว่นทีร่บัผดิชอบในทนัททีีไ่ดร้บัหนังสอื 
ภายในไม่เกนิ 3 วนันับจากวนัทีล่งรบั 
          (2)  การตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อปท. อื่น เพื่อดู
การพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เพื่อน ามาปรบัปรุงและ
พฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต่อไป 
5. วิธีการติดตามประเมินผล 
    - ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมอืในการตดิตาม
ประเมนิผล เพื่อสอบถามการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องโดย
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตั ิ 
    -  ใชก้ารสงัเกตการณ์ และการสมัภาษณ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อตดิตามผลการปรบัปรุง 
        

 

สรุปผลการประเมนิ 

           จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อวา่การควบคุมภายในของ กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทนส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่๑ เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถงึวนัที ่๓๐ เดอืน
กนัยายน พ.ศ.๒๕61 ผลการประเมนิตามแบบ ปค. 4 ของ กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน มกีารประเมนิองคป์ระกอบการควบคุมภายในครบทัง้ ๕ องคป์ระกอบ   
และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวง -การคลงัวา่ดว้ย



มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8มกีาร
ควบคุมทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลตามสมควร แต่ยงัมจีุดอ่อนทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรุง ดงันี้ 
                       กจิกรรมดา้นงานการศกึษา งานการพฒันาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ คอื อาคารช่วงกลาง
ไม่มหีลงัคามงุ  หอ้งน ้าไม่มรีาวจบั  สนามเดก็เล่นไม่มหีลงัคามุงและไม่มสีนามหญา้และลานทราย 
 
 
        ชื่อผูร้ายงาน    
                                                             (นางสาวพาอซีา  เจ๊ะหลง) 
                                                   ต าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1  รกัษาราชกการแทน       
         ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
                                                            วนัที ่  12  ตุลาคม  2561 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
     3.๑) กิจกรรมด้านการรบั-การเบิกจ่ายเงิน 
     3.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรพัยสิ์นและ
พสัดุ 
     3.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
ทัง้สามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคมุ ดงัน้ี 
     ๑. ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่
ดว้ยการรบัเงนิ – การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. ๒๕58 
     ๒. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมผีูอ้ านวยการกองคลงัตดิตาม 
    ๓. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 

      กจิกรรมการควบคุมของกองคลงัมกีารตดิตาม 
ตรวจสอบทีเ่หมาะสม เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย 
หนังสอืสัง่การ โดยมกีารควบคุมดูแลจากหวัหน้า 
หน่วยงานยอ่ยและมกีารตรวจสอบจากเจา้หน้าที ่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพื่อให้
ความ 
เสีย่งทีพ่บมกีารแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๔.๑ มกีารรวบรวมขอ้มูลกฎหมาย ระเบยีบ มตคิณะ 
คณะรฐัมนตร ีแนวทางการปฏบิตัต่ิาง ๆ แจง้ให้
พนักงาน 
ทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
   ๔.๒ จดัใหม้กีารประชมุชีแ้จง ท าความเขา้ใจนโยบาย 
และแนวทางการปฏบิตังิาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึ 
   ๔.๓ มกีารใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตช่วยในการปฏบิตัิ

      
ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร ของกองคลงั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทนมรีะดบัการ - 
ควบคุม ภายในที่ดีพอสมควร เนื่ องจากได้น า
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
 



หน้าที ่
และตรวจสอบขอ้มูลขา่วสารตลอดเวลา  
   ๔.๔ จดัท าระบบขอ้มูลขา่วสารเพื่อประชาสมัพนัธง์าน 
ใหก้บัประชาชนและผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
   ๔.๕ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในทกุภาค
สว่นเพื่อน ามาพฒันาและสง่เสรมิการมสีว่นร่วม 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
- มกีารก าหนดการตดิตามประเมนิผลและแบบสอบทาน 
เพื่อท าการตรวจสอบการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง โดยเป็น
การประเมนิทัง้ผูป้ฏบิตัแิละหวัหน้ากองคลงั เพื่อหา
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
- ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน แต่ละ 
กจิกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกจิกรรม
ควบคุมต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        จากการตดิตามและประเมนิผล พบวา่ยงัม ี
จุดอ่อนในกจิกรรมการรบัเงนิ-จ่ายเงนิ กจิกรรม 
จดัซื้อ/จดัจ้าง กจิกรรมการจดัเก็บรายได้เนื่องจาก
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมภายในหรอื
เจ้าหน้าที่ ของกองคลังดังนั ้น จึงจะต้องติดตาม
ประเมนิผลเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตาม
กฏหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม
แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ
หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสียง การควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมี
อยู่ 

การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

กิจกรรม 
      กิจกรรมดา้นงาน
การพฒันาศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 
วตัถปุระสงค ์
   เพื่อใหอ้าคารศูนย์
พฒันาเดก็เลก็มคีวาม
ปลอดภยัส าหรบัเดก็
และอ านวยความ
สะดวกส าหรบัเดก็ใน
การใชห้อ้งน ้าและ
สนามเดก็เลน่        

ความเส่ียง 
ความเส่ียง 
   อาคารศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ตวักลางของ
อาคารยงัไมม่หีลงัคา
มงุ หอ้งน ้าไมม่รีาวจบั 
สนามเดก็เลน่ไมม่ี
หลงัคามุง ไมม่สีนาม
หญา้และลานทราย 
 
 

    1.ปรบัปรุงใหม้ี
หลงัคามุงบรเิวณที่
ยงัไม่มหีลงัคา 
    2. ปรบัปรุง
หอ้งน ้าใหม้รีาวจบั
ส าหรบัเดก็ 
   3. ปรบัปรุงสนาม
เดก็เล่นใหม้หีลงัคา
มุงและสนามหญา้
พรอ้มลานทราย 
 

ด าเนินการปรบัปรุง
สถานทีเ่พื่อความ
ปลอดภยัของเดก็ 

อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ตวักลางของ
อาคารยงัไมม่หีลงัคา
มงุ หอ้งน ้าไมม่รีาวจบั 
สนามเดก็เลน่ไมม่ี
หลงัคามุง ไมม่สีนาม
หญา้และลานทราย 

ของบประมาณเพื่อ
ปรบัปรุงศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

กองการศกึษาฯ 



 

ชื่อผูร้ายงาน   นางสาวพาอซีา   เจ๊ะหลง 
ต าแหน่ง  ครู ค.ศ. 1 รกัษาราชการแทน 

  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
วนัที ่  12   ตุลาคม   2561 

 

 

 

 

แบบ ปค.5 

 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมาย
ทีจ่ดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรอื
ภารกจิอื่นๆทีส่ าคญั
ของหน่วยงานของ
รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสยีง การควบคุมภายในที่
มอียู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

      ดา้นการพฒันา ความเส่ียง 1. สรรหาเจา้หน้าที่/ การตดิตามลกูหน้ี ความเส่ียง 1. ออกค าส ัง่แบ่งงาน กองคลงั 



และจดัเก็บรายได ้
     วตัถปุระสงค ์
   เพื่อจดัเกบ็ไดต้าม
แผนการเพิม่พูน
รายไดค้รบถว้นตาม
บญัชลีกูหน้ีเป็นไป
ตามแผนที่ภาษแีละ
สามารถจดัเกบ็รายได้
เพิม่ขึน้ได ้5% ตาม
เกณฑช์ี้วดัที่ก าหนด
และนโยบายของ 
นายก อบต.    
 
 
 

1. เจา้หน้าที่ไม่
สามารถจดัเกบ็รายได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ได ้ 
2. เจา้หน้าที่เขยีน
ใบเสรจ็รบัเงนิ
ผดิพลาด 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  ขาดบุคลากรใน
การจดัเกบ็รายไดเ้ขา้
สูอ่งคก์รที่เป็น
อตัราก าลงัขา้ราชการ 
และไมม่หีวัหน้าที่คอย
ตรวจสอบ หรอืสอบ
ทานใบเสรจ็รบัเงนิ
ประเภทต่าง ๆ ว่ามี
การด าเนินการถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบยีบ
หรอืไม ่

ผูช้่วยเจา้หน้าที่เขา้มา
ท าหน้าที่ในต าแหน่ง
จดัเกบ็รายไดใ้หเ้กดิ
ประสทิธภิาพ 
2.ใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของ
ใบเสรจ็รบัเงนิทุกครัง้ 
 

ภาษยีงัล่าชา้อยู่
เน่ืองมาจากบุคลากร
ไมเ่พยีงพอ  
 

1. เจา้หน้าที่ไม่
สามารถจดัเกบ็รายได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ได ้ 
2. เจา้หน้าที่เขยีน
ใบเสรจ็ 
รบัเงนิผดิพลาด 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  ขาดบุคลากรใน
การจดัเกบ็รายไดเ้ขา้
สูอ่งคก์ร 

ใหเ้จา้หน้าที่
รบัผดิชอบการจดัเกบ็
รายได ้ 
2. ตรวจสอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิทุกครัง้ 

 

แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตามกฏหมาย
ท่ีจดัตัง้หน่วยงาน

ความเสียง การควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 



ของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของ
รฐั/วตัถปุระสงค ์
-งานการเงนิและการ
บญัช ี
     วตัถปุระสงค ์
   -เพื่อใหก้ารบนัทกึ
บญัช ีขององคก์าร
บรหิารสว่น-ต าบลพเิทน 
เป็นปัจจบุนั เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง 
ทนัต่อเวลา    

ความเส่ียง 
1. การบนัทกึบญัชี
ในสว่นของงบ
ทรพัยส์นิกบั
ทะเบยีนคมุ
ทรพัยส์นิยงัไม่
ตรงกนัเน่ืองจาก
การยกยอดมายงั
คลาด เคลือ่นจาก
ทรพัยส์นิทีม่อียูจ่รงิ 
สบืเน่ืองจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้
อบต.พเิทน อกีทัง้
สมยันัน้ยงัไมม่กีาร
บนัทกึบญัชแียก
ประเภท หรอืยงั
บนัทกึบญัชไีม่
ครบถว้น 

 
1. สรรหาเจา้หน้าที่/
เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัชเีขา้มา
ปฏบิตังิาน เพื่อ
รบัผดิชอบงานดา้น
การเงนิ การบญัช ี
2. ตรวจทานการ
ลงบญัชใีนประเภท
ต่างๆ ใหร้อบคอบ 
โดยผูอ้ านวยการกอง
คลงั  
 

 
ยงัขาดเจา้หน้าที่เขา้
มารบัผดิชอบงานน้ี 
โดยตรง 
 

ความเส่ียง 
1. การบนัทกึบญัชใีน
สว่นของงบทรพัยส์นิกบั
ทะเบยีนคมุทรพัยส์นิยงั
ไมต่รงกนั ซึ่งเป็นปัญหา
มานาน สบืเน่ืองจาก
เหตุการ์ไฟไหม ้
ประกอบสมยันัน้ยงัมี
การบนัทกึบญัชไีมเ่ป็น
ปัจจบุนั และไมค่รบถว้น
ท าใหต้รวจสอบยาก   

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานดา้นน้ี
โดยตรง 

 
1. ออกค าส ัง่แบ่งงานให้
เจา้หน้าที่รบัผดิชอบ
การเงนิการบญัช ี
2. สรรหาเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบต่อไป 

กองคลงั 

 

 



แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมายที่
จดัตัง้หน่วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม
แผนการด าเนินการ
หรอืภารกจิอื่นๆที่
ส าคญัของหน่วยงาน
ของรฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสยีง การควบคุมภายในที่
มอียู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

 -งานทะเบยีนทรพัยส์นิ 
     วตัถปุระสงค ์
   เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดั
จา้งเป็นตามพรบ.การ
จดัซื้อจดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 
2560  เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง 
รวดเรว็ ทนัต่อเวลา    

ความเส่ียง 
1. การจดัซื้อจดัจา้ง
ขาดเจา้หน้าที่คอย
กลัน่กรอง 
ตรวจสอบหใหเ้ป็น
ตามระเบยีบฯ 
กฎหมาย หนังสอื
ส ัง่การต่าง ๆ   

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดบุคลาที่
รบัผดิชอบงานดา้น
น้ีโดยตรง  

1. สรรหาเจา้หน้าที่/
เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัชเีขา้มา
ปฏบิตังิาน เพื่อ
รบัผดิชอบงานดา้น
การจดัซื้อจดัจา้งให้
ถูกตอ้ง รวดเรว็ 
แมน่ย า เป็นไปตาม
ระเบยีบของทาง
รายการ  
 2. จะไดม้ผีูค้อย
ตรวจสอบ สอบทาน
ใหร้อบคอบ โดยเจา้
พนักงานพสัดโุดยตรง 

-ยงัขาดเจา้หน้าที่เขา้
มารบัผดิชอบงานน้ี 
โดยตรง 
 

ความเส่ียง 
1. การจดัซื้อจดัจา้ง เป็น
งานที่ละเอยีด รอบคอบ
ควรจะมเีจา้พนักงาน
พสัดรุบัผดิชอบในสอบ
ทานโดยตรง 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานดา้นน้ี
โดยตรง 

1. ออกค าส ัง่แบ่งงานให้
เจา้หน้าที่รบัผดิชอบงาน
พสัด ุ
2. สรรหาเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานพสัด ุ
เพื่อความคลอ่งตวัในการ
ปฏบิตัริาชการในสว่น
งานจดัซื้อจดัจา้งตาม
ระเบยีบฯต่อไป 

กองคลงั 

ชื่อผูร้ายงาน   นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ์ 



ต าแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ รกัษาราชการแทน 
  ผูอ้ านวยการกองคลงั 

วนัที ่  12   ตุลาคม   2561 
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