
 

แบบ ปค.4 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ไม่สามารถน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติใช้ในการเรียนการ
สอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
   1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  กองการศึกษาฯ ได้
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีผลกระทบต่อการ
ควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจ าตามค าสั่ง
แบ่งงาน พบว่ า มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เป็น
แนวทางปฏิบัติ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มี
ความเข้าใจในกระบวนการบริหาร และการด าเนินการ
จัดท าแผนการศึกษา บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ขาดประสบการณ์ในการบริหาร
การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาได้รับงานจากส่วนอ่ืน
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
    1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
-ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบ
หลักสูตรปริญญาตรี เอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้
ความสามารถโดยตรง เข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้ง
ทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหาร การจัดท า
แผนการศึกษา จ าเป็นต้องจัดบุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการศึกษา
อบรมเพ่ิมเติม 
     

 
 
    กองการศึกษาฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ในภารกิจ 4 ฝ่าย คือ 

(1) งานบริหารการศึกษา 
(2) งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน 
(3) งานประสานสวัสดิการโรงเรียน 
(4) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบว่าสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง 
แต่อย่างไรก็ตามผลการประเมิน ยังมีงาน 1 กิจกรรม 
คือ การจัดท าแผนการศึกษา เป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง 
     พบว่า  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลการ
ประเมิน ยังมีงาน 1 กิจกรรม คือ การจัดท าแผนการ
ศึกษา เป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     -แผนการศึกษา เป็นคู่มือที่ต้องใช้แนวทางปฏิบัติ
คู่มือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไป
ตามระเบียบหลักเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาทุกแห่ง 
ก่อนด าเนินการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่งจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการเรียนการ
สอนให้แล้วเสร็จ เพ่ือเป็นกรอบด าเนินการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม 
-กระบวนการบริหาร กิจกรรมต่างๆ บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งต้องเรียนรู้ ศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อ
จัดท าเป็นหลักสูตรคู่มือการเรียนการสอน และแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละแห่ง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 -ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา ได้
เข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ 
ใหม่ๆ น ามาปรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือจัดท าแผนการเรียน
การสอน และแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุม
ทั้งด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่      
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
          -ติดตามและศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ
ใหม่ๆ ทางเว็บ ไซด์และคู่มือต่างๆ เ พ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถน ามาปฏิบัติ จัดท า
แผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจน
นโยบายของทางรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
5. การติดตามประเมินผล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก ากับดูแลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
- กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยน า
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดการกับ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะก าหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงต่อไป   
 
 
 
 

(นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



แบบปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ(1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกจิ 
ตามแผนการด าเนินการ         

หรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุมภายในที่

มีอยู ่

(6)การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (7)ความเสี่ยง                

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(9)หน่วยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
    1.เพื่อให้การจัดการศึกษามี
เครื่องมือในการบริหารงานและมี
ทิศทางเดียวกันกบัการด าเนนิงาน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และตามนโยบายของรัฐบาล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และคณะกรรมการกระจายอ านาจ
สู่ท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

 
1 . ก า ร จั ด ท า
แผนการเรียนการ
สอนคลาดเคลื่อน 
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ต า ม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 
 
 

 
1. จัดส่งบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
ฯ เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 
 

 
1.การควบคุมที่มีอยู่มีผลดี
ต่อการควบคุมความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ชัดเจน
เพียงพอต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
1.ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่เข้าใจการ
จัดท าแผนการเรียนการ
สอน มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนต่อแนวทาง
ปฏิบัติและข้อสั่งการ ท าให้
การจัดท าแผนการเรียนการ
สอนไม่ถูกต้องตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
 

 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโอกาสเข้ารับการอบรม
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และน ามาปรบัปรุงพฒันา
กระบวนการจัดท าแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทัพเสด็จมีความถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

 
กองการศึกษา 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
           

                                                                                                                                       (นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                      วันที ่18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



 


