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ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

 

  



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
เรื่อง    รายงานการการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน 

(งวดวันที่ 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562  -  วันที่ 30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
------------------------------------------------------------------ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดย 
ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ  พ.ศ. 2561  (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ  ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหารและใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ   ณ  วันที่  18  เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 

      (นายนที   หวลประไพ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

คำนำ 
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 

เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  เพื่อให้การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร สามารถลดความผิดพลาดความเสียหาย
การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
         

 
(นายนที   หวลประไพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
สำนักปลัด 
- แบบ ปค. 1 
- แบบ ปค. 4 
- แบบ ปค. 5 
- แบบ ปค. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน   นายอำเภอตาพระยา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ไดป้ระเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับ
ปีสิ ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยาน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ       พ.ศ. 
2561  โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อให้ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านกา รปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  เห็นว่าการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอตาพระยา 

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับ 
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จึงขออธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
กิจกรรม ด้านงานธุรการ  ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  การสูญหายของเอกสาร 
กิจกรรม ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  การส่ง
หนังสือแจ้งไปยังสมาชิก  หนังสือไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงทำให้เกิดปัญหาการรับรู้ข่าวสารล่าช้า 
กิจกรรม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความเสี่ยงจากภายใน  บุคลากรยังขาด
ความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัย  คือ  มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ  เพราะมีหลักสูตรอบรมที่น้อย 
กิจกรรม ด้านกองคลัง ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในงานที่มีมาก แต่บุคลากรมีน้อยทำให้
ประสิทธิภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร 
กิจกรรม ด้านกองการศึกษา ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในคือ  ศูนย์เด็กและบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการรองรับเด็กในแต่ละปี 
กิจกรรม ด้านกองช่าง ความเสี่ยงภายใน บุคลากรมีไม่เพียงพอในการควบคุมและ       
ตรวจรับงาน 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
กิจกรรม ด้านงานธุรการ  ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณมากขึ้น 
กิจกรรม ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการส่ง
หนังสืออย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 



 

กิจกรรม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไปอบรมเพ่ิม
ความรู้มากขึ้น 
กิจกรรม ด้านกองคลัง  จัดให้มีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบ e-laas เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ ้นแต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ 
กิจกรรม ด้านกองการศึกษา  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเข้ารับการอบรมศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมีความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ  
กิจกรรม ด้านกองช่างกำชับบุคลากรให้ติดตามข่าวสารต่างๆเก่ียวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน และตามระเบียบ  

 
 
 

 (นายนที   หวลประไพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

          วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 แบบ ปค.4 
 

ชือ่หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
สำนักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 กิจกรรมด้านงานธุรการ เป็นความเสี ่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน การสูญหายของเอกสาร 
   1.2 เป็นความเสี ่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ระเบียบใหม่  สารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร
ใหม ่
2.  การประเมินความเสี่ยง  
     ประเม ินจากการประสานงานท ั ้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทุกหน่วยงานจะมีงานธุรการเพื ่อทำ
หน้าที ่ดำเนินงานด้านเอกสารภายในหน่วยงานนั้นๆ 
และจะมีความเสี่ยงในการทำงานเอกสารต่างๆ ไม่ทัน
ตามเวลากำหนด 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    1. กิจกรรมด้านงานธุรการ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ 
อยู่สม่ำเสมอ แล้วจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ 
    2. ส่งบ ุคลากรของ อบต. เข ้าร ับการฝ ึกอบรม  
เพ่ือให้เกิดความรู้ความชำนาญ 
    3. ดำ เน ิ นการตามหน ั งส ื อส ั ่ ง การต ่ า งๆ  ที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  อย่างเคร่งครัด 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet  วิทยุ  
โทรทัศน์  โทรสาร 
         1. ช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ทัน
ข่าวสารต่างๆอยู่เสมอ 
    4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสำนักปลัด 
         1.  การประสานงานภายในสำนักปลัดและทุก
ส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
        2. กา รประส าน ง านจ ากภ ายนอก   เ พ่ื อ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจาก  อำเภอ  จังหวัด  
หรือ  อปท. ใกล้เคียง  เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสูญ
หาย  

 
        มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วาง
แผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือ
กำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความ
เสี่ยง  ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึง
พอใจ 
 
 
 
      โดยว ิ เคราะห ์ประเม ินผลตามองค ์ประกอบ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ ค ุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลประเมิน 
พบว ่า งานสารบรรณและธ ุรการ มีการควบคุมที่
เพียงพอยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 
 



 

 
 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 5.  การติดตามประเมินผล 
    1 มีการติดตามผลการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานอย่างต่อเนื่อง   
    2.กรณีมีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางแผนไว้ ให้ดำเนินการแก้ไขทันที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

 



 

แบบ ปค.4 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย  เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน บุคลากร
ขาดความรู้เรื่องการป้องกันสาธารณภัย คือ มีความรู้ที่ไม่
เพียงพอ เพราะขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรง 

1.2 เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
- ปริมาณคนกับงานไม่สมดุลกัน บุคลากรที่มีอยู่ 

ขาดความรู้ความสามารถยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 
2.  การประเมินความเสี่ยง  
     1. รถดับเพลิง บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
     2. รถกู้ชีพ บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
และขาดบุคลากรด้านนี้โดยตรงในการปฏิบัติงาน 
     3. ขาดบุคลากรทีป่ฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    1. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านป้องกัน
และสาธารณภัย   
    2. ส่งบุคลากรของ อบต. เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือให้
เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น 
    3. ด ำ เน ิ นการตามหน ั ง ส ื อส ั ่ ง ก า รต ่ า งๆ  ที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  อย่างเคร่งครัด 
4.  สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
    -ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอย่างใกล้ชิด และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบอย่างสม่ำเสมอ 
     -การรับข้อมูลข่าวสาร และการสื ่อสารให้มีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ โดยนำ 
เทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร 
ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
5.  การติดตามประเมินผล 
    -ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร ได้ติดตามควบคุมการปฏิบัติ
หน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันฯการ
ให้บริการ และในการจัดกิจกรรมต่างๆ  อย่างใกล้ชิด เพื่อ
การบริการ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ประชาชนมากท่ีสุด 
 

 
    กิจกรรมด้านงานป้องกันและสาธารณภัย ควรจัดสรร
หาบุคลากรที ่ตรงกับสายงานที ่ขาด มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้ดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. จัดสรรหาบุคลากรเพ่ิม 
2. ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม เพื่อเกิดความรู้ 

ความสามารถและประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรด้าน 

ป้องกันและสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การส่งหนังสือ
แจ้งไปยังสมาชิก หนังสือไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงทำให้เกิด
ปัญหาการรับรู้ข่าวสารล่าช้า 
1.2  เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
      -  ส่งหนังสือไม่ถึงมือผู้รับ 
2.  การประเมินความเสี่ยง  
     1. บุคลากรส่งหนังสือไม่ตรงต่อเวลาตามที่กำหนด
ไว้ 
     2. รถยนต์ไม่เพียงพอในการให้บุคลากรจ ัดส่ง
หนังสือ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    1. อบต. ต้องจัดส่งหนังสือให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
ไว้   
    2. ต้องส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับโดยตรง 
    3. ดำ เน ิ นการตามหน ั งส ื อส ั ่ ง การต ่ า งๆ  ที่
กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  อย่างเคร่งครัด 
4.  สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
    4.1  การประชุมบุคลากรและการรายงานผล 
    4.2  การประสานการภายในและภายนอก 
- การต ิดต ่อประสานงานภายใน อบต. ท ัพเสด็จ 
ดำเนินการโดยการโทรศัพท์ภายใน จัดทำบันทึก 
- การประสานงานภายนอกมีการประสานโดยใช้
โทรศัพท์ หนังสือไปยังชุมชนในเขตพื้นที่หน่วยงานทั้ง 
ภายรัฐ/เอกชน หรือการขอรับคำปรึกษา ขอข้อมูล หรือ
ระเบียบ กฎหมาย 
    4.2  สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5.  การติดตามประเมินผล 
    5.1  ให้ร ูปแบบการรายงานในการประชุมเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
บุคลากรผู้รับผิดชอบ เนื่องจากการสรรหาบุคลากรต้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

 
    กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนควร
จัดสรรหาบุคลากรที่ตรงกับสายงานที่ขาด มีการควบคุม
ที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับ
หน ึ ่ งโดยองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ัพเสด ็จ ได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ควรจัดส่งหนังสือให้ถึงมือผู้รับโดยตรงและตาม 
เวลาที่กำหนด 

2. มีการตรวจสอบทุกครั้ง ที่มีการส่งหนังสือ 
ออกไปภายนอก 
 
 

 



 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง  ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 

 
 
 
 

    (นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
                                                              วันที่  18 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

แบบ ปค.4 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการบัญชีและจัดเก็บรายได้ 
มีความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
จากการประเม ินระบบควบค ุมภายใน บ ุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ระบบ 
ทำให้สับสนในการบันทึกข้อมูล ทำให้มีรายการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
-ได้ควบคุม ส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ  
e-laas เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 

 
กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคำสั่งแบ่งงานฯ ส่วนการ
คลัง ภารกิจ 5 งาน  คือ  
           (1) งานการเงิน   
           (2) งานบัญชี   
           (3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
           (4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
           (5) งานควบคุมงบประมาณ 
 

-โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบว่าสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในเกิดจากตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่ขาด
ความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบ e-laas ทำให้เกิด
สภาวะความเสี่ยงสูง 

        -การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เนื่องจากมีคำสั่งให้ไปอบรม
เกี่ยวกับระบบ e-laasเพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ ่งข ึ ้น แต่ต ้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ 
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

 
 
 



 

 
แบบ ปค.4 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         (1) จัดให้มีการประชุมชี ้แจง ทำความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
(2) มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติงาน
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
(3) จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ 
งานให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
(4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก 
ภาคส่วนเพื่อนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 
 

5. วิธีติดตามประเมินผล 
-มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเป็น
การประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้างานกองคลัง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  
-ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรม เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 
 
 
 

 
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองคลังองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ มีระดับการควบคุมภายในที่
ดีพอสมควร เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ใช้ในการทำงาน เช่น การ 

ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
มีการควบคุมที่เพียงพอและหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมิน

ความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะทำให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจโดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็นงานที่ละเอียด  ซึ่ งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่
เกี่ยวกับระเบียบ  และกฎหมายต่างๆ  ซึ่งต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ซึ่งจะดำเนินการติดตามผลต่อไป 
 
 

(นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
                                                                วันที่  18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



 

 

แบบ ปค.4 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ไม่สามารถนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติใช้ในการเรียนการ
สอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ  
   1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  กองการศึกษาฯ ได้
ว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีผลกระทบต่อการ
ควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่ง
แบ่งงาน พบว่า มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีความเข้าใจ
ในกระบวนการบร ิหาร และการดำเน ินการจ ัดทำ
แผนการศึกษา บุคลากรมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ขาดประสบการณ์ในการบริหาร
การศึกษาและส่งเสริมการศึกษาได้รับงานจากส่วนอ่ืน
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า  
    1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
-ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบ
หลักสูตรปริญญาตรี เอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้
ความสามารถโดยตรง เข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้ง
ทาง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหาร การจัดทำ
แผนการศึกษา จำเป็นต้องจัดบุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการศึกษา
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 การจัดทำแผนการศึกษา เป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง 
     พบว่า  สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ภาพรวม
มีความเหมาะสมในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ผลการ
ประเมิน ยังมีงาน 1 กิจกรรม คือ การจัดทำแผนการ
ศึกษา เป็นภารกิจที่มีความเสี่ยง  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     -แผนการศึกษา เป็นคู่มือที่ต้องใช้แนวทางปฏิบัติ
คู่มือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไป
ตามระเบียบหลักเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาทุกแห่ง 
ก่อนดำเนินการสอน ก่อนเปิดภาคเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่งจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการ
สอนให้แล้วเสร็จ เพื ่อเป็นกรอบดำเนินการปฏิบัติ 
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม 
-กระบวนการบริหาร กิจกรรมต่างๆ บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งต้องเรียนรู้ ศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อ
จัดทำเป็นหลักสูตรคู่มือการเรียนการสอน และแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของแต่ละแห่ง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
 -ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา ได้
เข้ารับการอบรมเพิ ่มเติม ศึกษาข้อมูล กฎ ระเบียบ 
ใหม่ๆ นำมาปรับใช้เป็นแนวทางเพ่ือจัดทำแผนการเรียน
การสอน และแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุม
ทั้งด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงอาคารสถานที่      
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
          -ติดตามและศึกษาระเบียบ หนังสือสั ่งการ
ใหม่ๆ ทางเว ็บไซด์และคู ่ม ือต ่างๆ เพื ่อให ้ท ันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำมาปฏิบัติ จัดทำ
แผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทางการศึกษา ตลอดจน
นโยบายของทางรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
5. การติดตามประเมินผล 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 
- กองการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยนำ
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และมีการจัดการกับ
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อกำหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงต่อไป   
 
 
 
 

(นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
           วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



 

แบบ ปค.4 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2563 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน  กองช่าง  ได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม  
โดยวิเคราะห์จากภารกิจงานประจำตามคำสั่งแบ่งงานฯ 
1.2   สภาพแวดล้อมภายนอกปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการจัดทำงบประมาณ ราคาวัสดุก่อสร้างของ
ราคาพาณิชย์จังหวัด และราคาในพ้ืนที่ 
2.  การประเมินความเสี่ยง  
การกำหนดความเสี่ยงของกองช่าง   กำหนดจากปัญหา
และอุปสรรคของการปฏิบัติงานงานสำรวจออกแบบ  
งานประมาณราคา  งานควบคุมการก่อสร้าง  งาน
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  และงานบริหารงาน
ทั่วไป   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมัน มีคงท่ี มีผลต่อการ
ประมาณราคา จึงต้องติดตามราคาเสมอ ทำให้ประมาณ
ราคาเป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นไปตามระเบียบ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1  สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบInternet   
         -สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internetโทร
ศัพทฯ์ มาช่วยในการคำนวณราคากลาง เนื่องจากราคา
น้ำมันปรับตลอด ฉะนั้นควรต้องคำนวณราคากลางและ
วัสดุเป็นปัจจุบัน 
    4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง 
        -  การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง 
การสื่อสาร ด้วยระบบ Internet  โทรศัพท์ฯ 
 

 
 
มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วางแผนการ
ปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมิน
ความเส ี ่ยงทุกส ่วนภายใน อบต.ทัพเสด็จ โดยให้
ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อน
ของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อกำหนดการควบคุมที่
ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะทำให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจโดยในส่วนของ
ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี ่ยนราคาตามราคา
น้ำมัน ทำให้ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อความ
ถูกต้องในการประมาณการราคา 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5.  การติดตามประเมินผล 
       1.วธิีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
       2.วธิีการติดตามประเมินผล กำหนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง  
       3.การกำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณีที่
มีองค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ผลการประเมินโดยรวม 
 มีการควบคุมที่เพียงพอ   และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอข้อบกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะทำให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจโดยในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับเปลี่ยนราคาตามราคาน้ำมันทำให้ต้อง
ติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพ่ือความถูกต้องในการประมาณการราคา 
 
 
 
 

(นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

           วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 



 

 
                                                                                                                                            แบบ ปค.5 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (1) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการ หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)ความเสี่ยง 

 

(5) การควบคุมภายในที่มีอยู ่
(6)                                   

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(7)                   
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

(9)หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัด 
1. กิจกรรม   
ด้านงานธุรการ 
  -เพื่อควบคุมการรับ การส่ง
และการย ืมเอกสารให้เป็น
ระบบ 
 

 
 
 
-บ ุคลากรม ีการ
ควบค ุ ม ก ารส่ ง 
การร ับและการ
ย ื ม เ อ ก ส า ร ไ ม่
เพียงพอ 

 
 
 
-ให้บุคลากรทุกกองเข้าใจใน
ระบบการรับ การส่ง และ
การยืมหนังสือเพ่ือเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

มีการติดตามประเมินผล
พบว่า 
 
-บุคลากรมีความเข้าใจ
ในระบบงาน ทำให้การ
รับ การส่ง และการยืม
เอกสารม ี ความ เป็ น
ระบบมากขึ้น 
 

 
 
 
-ปริมาณเอกสารที ่มี
มากขึ ้นในทุกๆ วัน
อาจจะเป็นปัญหาใน
เรื ่องการรับ การส่ง 
และการยืม 

 
 
 
-ส่งบุคลากรที ่เก ี ่ยวข้องไป
อบรมเพิ่มเติมความรู้เกี ่ยวกับ
งานธุรการและงานสารบรรณ
มากขึ้น 

 
 
 
สำนักปลัด 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
 
 

 (นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
                                                                       วันที่  18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



 

แบบ ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4)ความเสี่ยง 

 

(5) การควบคุมภายในที่มีอยู ่
(6)                                   

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(7)                   
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

(9)หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัด 
2. กิจกรรม   
ด้านงานวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 
  -เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

 
 
 
-ย ั ง ไ ม่ เ ข ้ า ใ จ ใ น
ร ะ บ บ ก า ร ส่ ง
ห น ั ง ส ื อ ไ ป ยั ง
สมาช ิก ผ ู ้บร ิหาร
และผู้นำหมู่บ้าน 
 

 
 
 
-ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทำ
ความเข้าใจในเรื่องการส่ง
เอกสารต่างๆ ไปยังผู้ที่รับ
หนังสือราชการ 

มีการติดตามประเมินผล
พบว่า 
 
-บุคลากรมีความเข้าใจ
ในการส่งเอกสารมาก
ขึ้น 

 
 
 
-ป ั ญ ห า ก า ร ส่ ง
เอกสารไม่ถึงมือผู้รับ
ทำให้เอกสารสูญหาย 

 
 
 
-กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตาม
ระเบียบการส่งหนังสืออย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
สำนักปลัด 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
 
 

 (นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
   วันที่  18 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 
 
 
 



 

แบบ ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ (1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

(4)ความเสี่ยง 

 

(5) การควบคุมภายในที่มีอยู ่
(6)                                   

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

(7)                   
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

 

(9)หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

สำนักปลัด 
3. กิจกรรม   
ด้านงานป้องกันและสาธารณ
ภัย 
  -งานบุคลากรที ่ปฏิบ ัต ิงาน
ป้องกันสาธารณภัยโดยตรง 
 

 
 
 
 
-ขาดบุคลากรด้านนี้
โ ด ยต ร ง  เ ล ยทำ
หน้าที่ไม่เพียงพอ 
 

 
 
 

 
-จ ัดสรรหาบุคลากรที ่มี
ความรู ้ด ้านนี ้โดยตรงมา
ปฏิบัติงาน 

มีการติดตามประเมินผล
พบว่า 
 
 
-บุคลากรปฏิบัต ิงาน
อย่างเคร่งครัดมากข้ึน 

 
 
 
 
-ขาดบุคลากรในการ
ปฏ ิบ ัต ิ ง านด ้ านนี้
โดยตรง  

 
 
 
 
-ส่งบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้
ไปอบรมเพ่ิมความรู้มากขึ้น 

 
 
 
สำนักปลัด 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
 

 
(นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 

    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

   วันที่  18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
                                                               
 
                                     

                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
                                                                                                                                                                              แบบปค.5 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(1) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการดำเนินการ         
หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุมภายในที่มีอยู ่

(6)การประเมินผลการควบคุม
ภายใน (7)ความเสี่ยง              

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(9)หน่วยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1.กิจกรรม 
 -ด ้านการบ ัญช ีและจ ัดเก็บ
รายได้มีความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-laas 
 

 
1.บุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้ระบบ ทำให้
สับสนในการบนัทึก
ข้อมูล ทำให้มี
รายการปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลอยู่เสมอ 
 
 

 
1. มีคำสั ่งแบ่งงานที ่เป็น
ลายล ักษณ์อ ักษร ม ีการ
ต ิ ดตามตรวจสอบจาก
ห น ่ ว ย ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่าง
สม่ำเสมอในการขอความ
ร่วมมือจาก ทุกส่วนในการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ   ต ามระ เบ ี ยบ 
กฎหมายที ่ เก ี ่ยวข ้องให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
1.โดยวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 พบว่าสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในเกิดจากตัว
บุคลากรปฏบิัติงานที่ขาด
ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบ e-laas ทำให้เกิด
สภาวะความเสี่ยงสงู 

 

 
1.เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน
จากตัว 
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบ 
e-laasทำให้เกิดสภาวะ
ความเสี่ยงสูงทั้งนี้เป็น
ความสี่ยงทีส่ามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป  
 
 

 
 
 

 
1.จัดให้มีคำสั่งแบ่งงานที่เปน็
ลายลักษณ์อักษรและส่งบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานเก่ียวกับระบบ                   
e-laas เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและหัวหนา้
หน่วยงานย่อยอย่างสมำ่เสมอ 
    ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกส่วนในการปฏิบตัิตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
กองคลัง 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
                 (นางสาวสุภาพร   จิตรสูงเนิน) 

        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 

                                                                                       วันท่ี  18  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



 
                                                                                                         แบบปค.5 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(1) 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการดำเนินการ         
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุมภายในที่

มีอยู ่

(6)การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (7)ความเสี่ยง                

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

(9)หน่วยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
    1.เพื่อให้การจัดการศึกษามี
เครื่องมือในการบริหารงานและมี
ทิศทางเดียวกันกบัการดำเนนิงาน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และตามนโยบายของรัฐบาล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และคณะกรรมการกระจายอำนาจ
สู่ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

 
1 . ก า ร จ ั ด ท ำ
แผนการเร ียนการ
สอนคลาดเคล ื ่อน 
ไ ม ่ ถ ู ก ต ้ อ ง ต า ม
หลักสูตรที่กำหนด 
 
 
 

 
1. จัดส่งบุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ทางการศกึษา
ฯ เข้ารับการฝึกอบรม
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 
 
 

 
1.การควบคุมที่มีอยู่มีผลดี
ต่อการควบคุมความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ชัดเจน
เพียงพอต่อการบรรล ุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 
1.ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็ก ยังไม่เข้าใจการ
จัดทำแผนการเรียนการ
สอน มีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนต่อแนวทาง
ปฏิบัติและข้อสั่งการ ทำให้
การจัดทำแผนการเรียนการ
สอนไม่ถูกต้องตามหลักสูตร
ที่กำหนด 
 

 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีโอกาสเข้ารับการอบรม
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และนำมาปรบัปรุงพฒันา
กระบวนการจัดทำแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพเสด็จมีความถูกต้องตาม
แนวทางปฏิบัต ิ

 
กองการศึกษา 
อบต.ทัพเสด็จ 

   

                                                                                                                                       (นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                       วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 



แบบปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการ         

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุม

ภายในที่มีอยู ่

(6)การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (7)ความเสี่ยง              

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(9)หน่วยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
1.เพ่ือให้การประมาณราคาเป็น
ปัจจุบัน ตามราคาวัสดุก่อสร้าง
ไม่คงที่  

 
1.ราคาวัสดุต่างๆไม่
คงท่ีทำให้การ
ประมาณราคาต่างๆ
ต้องแก้ไขตาม
ระเบียบและข้อบังคับ 
 
 

 
1. กำชับบุคลากร
ให้ติดตามข่าวสาร
ต่างๆเก่ียวกับราคา
วัสดุต่างๆอยู่เสมอ
เพ่ือให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 
1.ประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

 
1.ราคาวัสดุต่างๆ 
ไม่คงที่ทำให้การ
ประมาณราคา
ต่างๆต้องแก้ไข
ตามระเบียบ 
 
 

 
 
 

 
1.กำชับบุคลากรให้
ติดตามข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับราคาวัสดุต่างๆ
อยู่เสมอเพ่ือให้การ
ทำงานเป็นปัจจุบัน 
และตามระเบียบ 

 

 
กองช่าง 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
 
 
 
 
 



 

แบบปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 

 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานภาครัฐ 

หรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการ         
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุมภายใน             

ที่มีอยู ่

(6)การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (7)ความเสี่ยง              

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุง
การควบคุมภายใน 

(9)หน่วยงาน                   
ทีรั่บผิดชอบ 

2.เพ่ือให้การกำหนด
ราคากลางเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 

1. ราคากลางที่กำหนดโดย
สำนักงบประมาณเป็นรายเดือน 
ไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น 

1. ใช้ราคากลาง
ของตลาดท้องถิ่น
โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและ
ตามระเบียบการ
ประมาณราคา 
 

1. ประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2. ตรวจทานการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

 

1. ราคากลางที่
กำหนดโดยสำนัก
งบประมาณเป็น
รายเดือนไม่
สอดคล้องกับราคา
ท้องถิ่น 
 

1. ใช้ราคากลาง
ของตลาดท้องถิ่น
โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม 
และตาระเบียบ
การประมาณ
ราคา 
 
 

กองช่าง  
อบต.ทัพเสด็จ 

 

 

 

 



 

แบบปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ(1) 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน   พ.ศ. 2563(2) 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานภาครัฐ หรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการ         

หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

(4)                                 
ความเสี่ยง (5)การควบคุม

ภายในที่มีอยู ่

(6)การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (7)ความเสี่ยง               

ที่ยังมีอยู ่

(8)การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

(9)หน่วยงาน                          
ที่รับผิดชอบ 

3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

1. ผู้รับจ้างบางราย
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
ทำให้เกิดความล่าช้า
ในการก่อสร้าง 

1.  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง 
ติดตาม และตรวจ
เป็นระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
2. สอบทานการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
 

1. ผู้รับจ้างบางรายไม่
ปฏิบัติตามสัญญา ทำ
ให้เกิดความล่าช้าใน
การก่อสร้าง 

1.  แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
งานจ้าง ติดตาม 
และตรวจเป็น
ระยะๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

กองช่าง 
อบต.ทัพเสด็จ 

 
 
 
 
 

          (นางฉัตธิยาณี  ภู่หมื่นไวย) 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

                       วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



 

แบบ ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

เรียน   นายอำเภอตาพระยา 
 

  ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยาน พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายใน เห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพเสด็จมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต 
เกี่ยวกับความเสี่ยง  และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว จึง
ขอรายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม  ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
กิจกรรม ด้านงานธุรการ  ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  การสูญหายของเอกสาร 
กิจกรรม ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  การส่งหนังสือ
แจ้งไปยังสมาชิก  หนังสือไม่ถึงมือผู้รับโดยตรงทำให้เกิดปัญหาการรับรู้ข่าวสารล่าช้า 
กิจกรรม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความเสี่ยงจากภายใน  บุคลากรยังขาดความรู้เรื่อง
การป้องกันสาธารณภัย  คือ  มีความรู้ที่ไม่เพียงพอ  เพราะมีหลักสูตรอบรมที่น้อย 
กิจกรรม ด้านกองคลัง ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในงานที่มีมาก แต่บุคลากรมีน้อยทำให้
ประสิทธิภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร 
กิจกรรม ด้านกองการศึกษา ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในคือ  ศูนย์เด็กและบุคลากรมีไม่
เพียงพอในการรองรับเด็กในแต่ละปี 
กิจกรรม ด้านกองช่าง ความเสี่ยงภายใน บุคลากรมีไม่เพียงพอในการควบคุมและ       ตรวจรับ
งาน 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
กิจกรรม ด้านงานธุรการ  ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณมากข้ึน 
กิจกรรม ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการส่งหนังสือ
อย่างเคร่งครัด 
กิจกรรม ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ไปอบรมเพิ่มความรู้
มากขึ้น 



 

กิจกรรม ด้านกองคลัง  จัดให้มีคำสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบ e-laas เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้มากยิ่งขึ ้นแต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ 
กิจกรรม ด้านกองการศึกษา  ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเข้ารับการอบรมศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดทำแผนการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมีความถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ  
กิจกรรม ด้านกองช่าง  กำชับบุคลากรติดตามข่าวสารต่างๆเก่ียวกับราคาวัสดุต่างๆอยู่เสมอเพ่ือให้
การทำงานเป็นปัจจุบัน และตามระเบียบ  

 
 

 
(นายนที   หวลประไพ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
                                                                                       วันที่  18  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  
 

 


