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คำนำ 
 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อ  ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

              

 ดังนั้น  เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  จึงได้ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก/กองต่างๆ  เพ่ือติดตามประเมินผล วิเคราะห์ 
และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่
ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต และเท่ียงธรรม  ต่อไป 
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แบบ  ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

เรียน    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง    ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี 
สิ้นสุดวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เห็นว่าการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ภายใต้การกำกับดูแล
ของนายอำเภอเทพารักษ์ 

 

 อย่างไรก็ดีมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สรุปได้ดังนี้  
  สำนักงานปลัด   จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีกิจกรรม  6  กิจกรรม  ที่ต้องจัดการบริหาร
ความเสี่ยง คือ   
  1.  กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.๒๕๕๒ เอกสารมีจำนวนมากไม่มีการทำลายเอกสารเก่า  ไม่มีพ้ืนที่ในการเก็บเอกสาร  มีการเก็บเอกสารไม่
เป็นหมวดหมู่ 
  2.  กิจกรรมด้านกฎหมาย ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง (นิติกร)  ไม่มีความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ  เกิด
ความผิดพลาด  ซึ่งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 

 3.  กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี การพัฒนา
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาะสมและต่อเนื่อง  กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน   

 4. กิจกรรมงานนโยบายและแผน งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อย  
  5.  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพ้ืนที่
คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง  ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสว่าลูกของตนเสพหรือค้ายาเสพติด  เพราะไม่ต้องการ
ให้คนอ่ืนรู้อาจทำให้สังคมไม่ยอมรับ  ซึ่งโอกาสในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
 
 

                 /6.  กิจกรรมงาน... 
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 6.  กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีกิจกรรมที่ต้อง

จัดการบริหารความเสี่ยงคือ  
               6.1  ด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย  ในที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่ส่วนบุคคลมีการนำ

ขยะมาท้ิง  วางกอง  ทำให้ทัศนียภาพไม่น่ามองและไม่สะอาดเรียบร้อย 
                         6.2  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ และการดูแลสภาพแวดล้อม 
สิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ  
  ผลการประเมิน  จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมโดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 
  กองคลัง  จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีกิจกรรม  2 กิจกรรม  ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง 
คือ   
       ๑. งานการเงิน  การบริหารการเงินคลาดเคลื่อนระบบมือกับระบบ E-LAAS 
                 ๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
                   ๒.๑  การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุม 
 
  กองช่าง  จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีกิจกรรม  ๑  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง 
คือ 

1.   กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
      ๑.๑  งานควบคุมอาคาร  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายควบคุมอาคารที่ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคาร 

    ๑.๒  เอกสารการประมาณราคามีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา  ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
  กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  จาการวิเคราะห์สำรวจพบว่า  มีกิจกรรม  ๑  กิจกรรม ที่
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 
  ๑.  กิจกรรมการบริหารการศึกษา               

    ๑.1  ผู้ดูแลเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานสารบรรณ,  งานธุรการ  
    ๑.2  ผู้ดูแลเด็กไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านงานพัสดุ,  งานการเงิน 
    ๑.3  การควบคุมโรค  ยังไม่สามารถควบคุมได้  

 
ทั้ งนี้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ                      

ภายใน  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพร้อมนี้แล้ว   

  
 
 
 

                                                                                   ลงชื่อ............................................................. 
                 (นางสุกัญญาลักษณ์    ศิริบูรณ์) 

      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน                             
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน   

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 



 
 

                   
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑  การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
๑.๒  ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
๑.๓  ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของผู้กำกับดูแล 
 
 
 
 
๑.๔  การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ  
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
๑.๕  การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 

 
๑.๑  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
๑.๒  ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร  มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติ  
งานที่มอบหมายอย่างจริงจัง  และมีการควบคุมดูแล
อย่ างใกล้ ชิ ด เพ่ื อ ให้ การปฏิ บั ติ งาน เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๓  มีการจัดโครงสร้าง  สายการบั งคับบัญชา  
อำนาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม  
ประกอบด้วย  4  สำนัก/กอง  ได้แก่  สำนักปลัด กอง
คลั ง กองช่ าง และกองการศึ กษาศาสนา และ
วัฒนธรรม  และอีก 1 หน่วย ได้แก่ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวง  เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
 
๑.๔  มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้  พัฒนา
ทั กษ ะความส ามารถขอ งบุ ค ล าก ร และมี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
๑.๕.๑  มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน  พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
๑.๕.๒  มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
๑.๕.๓  มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 

 
 
 

       แบบ  ปค.4 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
1. กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2552 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้งานจัดเก็บเอกสารให้เป็นตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2552 
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  ทุกขั้นตอน 
3. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การดำเนินการงานนโยบายและแผนเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4. กิจกรรมบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การดำเนินการงานบริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๑  การจัดทำงานบริการสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การดำเนินงานการให้บริการสาธารณสุข งาน
ควบคุมโรคและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ ์

 
๒.๑.๑  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ดำเนินการเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๑.๒  บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนรวมในการ
กำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได ้
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๗. งานสิ่งแวดล้อม 
    7.1  กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์   
-  เพ่ือจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างยั่งยืน
สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
๘. งานการเงินและบัญชี 
    ๘.1  การยืมเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
-  เพ่ือให้การยืมเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบฯ 
๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๙.1  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถว้นและเป็นปัจจุบัน  
2. เพ่ือให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการ
ประเมินภาษีอย่างถูกต้องเพ่ิมประสิทธิภาพและลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
๑๐.  ด้านพัสดุ 
       ๑๐.1  หลักประกันสัญญา 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
1๑.  การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ 
วัตถุประสงค ์
-  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตก่อสร้าง  และ
ดัดแปลงอาคารต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
1๒.  งานบริหารการศึกษา 
       1๒.1 งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแวง  
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

วัตถุประสงค ์
- เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแวง  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
1๓. งานบริหารการศึกษา 
      1๓.๑  ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัย เหมาะสมกับ
ผู้เรียน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
1๔. งานบริหารการศึกษา 
     1๔.๑  ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือลดปัญหาการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก ระบาด 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แวง  ทั้ง  6  แห่ง 
๑๕.  กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
- เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๑๖.  กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การบริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ อบต.หนอง
แวง  ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- เพ่ือให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ มีสุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย 
ปราศจากโรคติดต่อ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๒  การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน  และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น   
1. กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2552 
-  เอกสารจำนวนมากไม่มีการทำลายเอกสารเก่า 
-  สถานที่ที่ใช้จัดเก็บเอกสารยังไม่มีการดำเนินการที่เป็น
สัดส่วนและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน 
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย 
    ๑) ไม่มี เจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบ (นิติกร) ไม่มีความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด  ซึ่งอาจทำให้หน่วยงาน
เกิดความเสียหายได้ 
3.  กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
- งานการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.  กิจกรรมบริหารงานบุคคล 
- งานบริหารงานบุคคล 
๕.  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    6.1  การจัดทำงานบริการสาธารณสุข 
-  ไม่มีเจ้าหน้าด้านงานบริการสาธารสุขโดยตรงทำให้การ
จัดทำเอกสาร หรือข้อมูลด้านสาธารสุข ล่าช้า 
๗. งานสิ่งแวดล้อม 
    7.1 กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย 
-  ชุมชนยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน
อย่างถูกวิธี 
๘. งานการเงินและบัญชี 
   8.1  การยืมเงินงบประมาณ 
-  มีการอนุมัติให้ยืมใหม่ โดยผู้ยืมยังมีหนี้ค้างชำระอยู่ 

๒ .๒   ผู้ บ ริห ารและผู้ ที่ เกี่ ยวข้องทุ กระดับของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก  โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา  และ
จัดลำดับความเสี่ยง  ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก  
๔  แห่ง  และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก  ๑  แห่ง 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๙.1 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
     1)  การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษี ของกองคลัง ฯ ยังไม่
มีการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
     ๒) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ 
๑๐. ด้านพัสดุ 
      10.1  หลักประกันสัญญา 
-  มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิ 
1๑. การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ 
-  การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง  ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ
อนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน  และผู้ขอ
อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 
1๒. งานบริหารการศึกษา 
      1๒.1 งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแวง 
-  งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแวง 
1๓. งานบริหารการศึกษา 
     1๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
-  บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยไม่
เพียงพอ 
1๔. งานบริหารการศึกษา 
      1๔.๑  ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังพบการระบาดของ โรค มือ เท้า 
ปาก 
๑๕.  กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 
๑. ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน   
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒. เกิดความไม่ปลอดภัยของเงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก
ตำบลบึงปรือมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทาง
เปลี่ยว 
3. ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน 
๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 
๑. ขาดแคลนบุคลากรที่ มี ความรู้ความสามารถมา
ปฏิบัติงานโดยตรง 
๒. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อ และการดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ 
 

๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่ อาจเกิดการทุจริตเพื่ อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค ์
๑. กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2552 
- บุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำลายเอกสาร 
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย 
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(นิติกร) ไม่มีความชำนาญใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ
เกิดความผิดพลาด  ซึ่ งอาจทำให้หน่วยงานเกิดความ
เสียหายได้ 
3. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
-  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับผู้บริหาร
เปลี่ยนแปลงตลอด 
4. กิจกรรมบริหารงานบุคคล 
-  ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 

๒.๓  มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง  และความถ่ีที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ๖.๑. การจัดทำงานบริการสาธารณสุข 
- ไม่มีเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินงานด้านบริการ
สาธารสุขโดยตรงทำให้เอกสารงานบริการสาธารณสุขมี
ความล่าช้า 
๗. งานสิ่งแวดล้อม 
    7.1 กิจกรรมด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย 
-  ประชากรขาดจิตสำนึกในการร่วมกันรับผิดชอบขยะ 
-  ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และ
ประเภทขยะ 
-  ไม่มีพ้ืนที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย 
๘. งานการเงินและบัญชี 
    ๘.1  การยืมเงินงบประมาณ 
-  มีการส่งใช้เงนิยืมเงินงบประมาณล่าช้า                      
๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                                 
๙.1  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน              
-  ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่มีการดำเนินการ 

๑๐. ด้านพัสดุ 
     ๑๐.1  หลักประกันสัญญา 
-  มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิ 
1๑. การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ 
-  การยื่นขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  ผู้ขอ
อนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วนและผู้ขอ
อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน  ที่ยื่นขออนุญาต 
1๒. งานบริหารการศึกษา 
     1๒.1 งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.หนองแวง 
-  งานการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา การบันทึกบัญชี 
และงานพัสดุที่ยังพบว่ามีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

1๓. งานบริหารการศึกษา 
      1๓.๑  ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้าน
สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
-  บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความปลอดภัยไม่
เพียงพอ 
-  ศพด.บางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์เด็กเล่น และสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง 
1๔. งานบริหารการศึกษา 
     1๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 
-  ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๕. กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี 
-  ประชาชนขาดความสามัคคีในชุมชน 
-  เกิดความไม่ปลอดภัยของเงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก
ตำบลบึงปรือมีหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญเส้นทาง
เปลี่ยว 
-  ผู้นำชุมชนไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน 
๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน
โดยตรง 
-  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อ และการดูแลสภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่อยู่
อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๔  การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

๒.๔  มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด  เมื่อกำหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง  ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ 
ซึ่งมีการวิธีการควบคุมดังต่อไปนี้ 
๑. กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  
2552 
-  มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการใน
การปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสม
และเพียงพอ 
๒. กิจกรรมด้านกฎหมาย 
-  คำสั่งมอบหมายงาน 
-  มีเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบด้านกฎหมายเป็นการ
เฉพาะ 
3. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
-  มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการใน
การปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสม
และเพียงพอ 
-  จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม 
4. กิจกรรมบริหารงานบุคคล 
-มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการใน
การปฏิบัติหน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสม
และเพียงพอ 
๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-  ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ด้านกีฬาอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง 
๖. กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๖.๑. การจัดทำงานบริการสาธารณสุข 
- มีการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการใน
การปฏิบัติ 
- หน้าที่แต่ละงานอย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗.  กิจกรรมงานสิ่งแวดล้อม 
    7.1  ด้านการควบคุมการจัดการขยะมูลฝอย 
-  มีคำสั่งแบ่งงานภายในงานสาธารณสุขฯ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลดป ริม าณ ขยะโดยการคั ดแยกขยะจาก
แหล่งกำเนิดและลดการเกิดขยะ 
-  ควบคุมการจัดเก็บขยะของพนักงานประจำรถขยะ
ให้มีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-  จัดทำแผนการจัดเก็บขยะและแผนการจัดการขยะ
รีไซเคิล 
๘. งานการเงินและบัญชี 
    ๘.1  การยืมเงินงบประมาณ 
-  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารและ
ความถูกต้องของสัญญายืมเงินเร่งรัดให้ผู้ยืมเงิน
งบประมาณชดใช้เงินยืม โดยส่งใบสำคัญและเงินที่
เหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนการ
อนุมัติให้ยืมเงิน 
๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 ๙.1 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-  ผู้บังคับบัญชา ดูแล ให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
แผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน วางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ
รายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือ
กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑๐. งานด้านพัสดุ 
      ๑๐.1 หลักประกันสัญญา 
-  มีการหมั่นตรวจสอบว่ามีหลักประกันรายใดที่ครบ
กำหนดจ่ายคืนแต่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับคืน ให้แจ้งมา
รับคืนโดยเร็ว อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันดังกล่าว 
1๑. การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร
ต่างๆ 
๑. มีคำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจน 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒. จัดทำแผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลงต่อเติมอาคารแจกผู้มาติดต่อ 
๓. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว  
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปร่งใสเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง 
1๒.  งานบริหารการศึกษา 
      1๒.1 งานการบริหารจัดการด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.
หนองแวง 
-  ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี  
และกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
การรับ-จ่ายเงินประจำปี และรายงานพัสดุประจำปีที่ต้อง
รายงานผู้บริหารประจำปี  สำเนาส่ง สตง.ตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
-  ให้หัวหน้าสถานศึกษาของ ศพด.แต่ละแห่ง รายงาน
ความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ 
ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้กำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการปรับปรุง
สภาพของ ศพด. และสนามเด็กเล่นกลางแจ้งของ
สถานศึกษาต่อไป 
1๓.  งานบริหารการศึกษา 
      1๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ 
-  ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติงานประจำปี  
และ มีการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือรวมถึงแก้ไขปัญหา
ด้านการปรับปรุงสภาพของ ศพด.และ สนามเด็กเล่น
กลางแจ้งของสถานศึกษา ต่อไป 
1๔. งานบริหารการศึกษา 
     1๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก 
๑. เมื่อพบนักเรียนที่สงสัยว่าจะป่วย มือ เท้า ปากจะ
ให้หยุดเรียนทันที 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑  การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได ้
 

๒. แจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลหนองแวงเข้าตรวจสอบ 
๓. หากเกิดการระบาดโรคมือ เท้า ปาก จะปิดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือทำความสะอาด เป็นเวลา ๗ วัน 
๑๕.  กิจกรรมงานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี 
๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชุมประชาคมเสนอความต้องการของ
ชุมชน 
๒.มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพ่ือออกจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และมีการตรวจนับเงินจำนวน
เงิน จัดตามหมู่บ้าน รายคน และแบ่งเจ้าหน้าที่ออก
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เพ่ือความสะดวก และ
ป้องกันการศูนย์หายของเงินจำนวนมาก  
๓. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชนในการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดหา
งานของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   
๑๖. กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุข รักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม 
๑. จัดส่งบุคลากรในหน่วยงานไปฝึกอบรม 
๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากโรคติดต่อ รักษาความสะอาด ทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ของเชื้อโรค  พัฒนาชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อม 
ที่ดี ปลอดภัย และน่าอยู่ 
 
 
๓.๑  บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง  
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒  จัดทำแผนที่ภาษีฯ  และนำข้อมูลแผนที่ภาษีฯ  
มาใช้ในการจัดเก็บภาษี  มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ  เช่น  ลงเว็บไซต์  ของ  อปท.หอกระจายข่าว  
แผ่นพับ เป็นต้น  และมีการประชุมเพ่ือชี้แจงให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง 
๓.๓.๑  มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  และมีการแจ้ง
เวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
๓.๓.๒  อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
๓.๓.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมาย
ที่ เดี่ยวข้องเพ่ือจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.๓.4 จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภ าพ ในการปฏิ บั ติ งานปลูกจิตสำนึ ก
เจ้าหน้าที่ ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการมากขึ้นและจัดให้มีระบบ
การตอบคำถามการแก้ ไขปัญหาเรื่องร้องทุ กข์  
ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย
การประเมินผลจากผู้รับบริการ 
๓.๓.5 จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบและ
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ เทคนิค 
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เดี่ยวข้องเพ่ือจะได้นำมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
๓.๓.6 จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม
การอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เดี่ยวข้องเพ่ือจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างถูกต้องและสรรหาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
๓.๓.7 จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่องส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การ
สร้างจิตอาสา, กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอน
น้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดใน
โรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 ๓.๓.๘ จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม
อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมาย
ที่ เดี่ยวข้องเพ่ือจะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.๓.๙ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน  และจัดทำแผนปฏิบัติการโดยให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม  พัฒนาขีดความสามารถ  ความรับผิดชอบ 
ในการควบคุมกำกับการเก็บขยะในพ้ืนที่ 
๓.๓.๑0 กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓.๓ .๑1 กำหนดให้ ผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่  เข้ ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่
ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓.๓.๑2 ได้จ้างเหมารายวันเพ่ือเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ทันช่วงเวลาที่กำหนด 
๓.๓.๑3 จัดทำคู่มือ แผ่นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง  ต่อเติมอาคาร  แจกผู้มาติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว  
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปร่งใสและปิด
ประกาศตามร้านค้าต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 
๓.๓.๑4 มีคำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง ให้หัวหน้าสถานศึกษาในการ
อนุมัติจ่ายเงินฯ  ไม่เกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท,     
มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา ผู้อำนวยการกอง
คลัง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พัสดุ ,  มีคำสั่งแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน,  มีคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจฎีกาสถานศึกษา, มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับ-ส่งเงิน,  มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจร่วมลงนามสั่ง
จ่ายเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา  และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
 
๔.๒  การสื่ อสารภายในเกี่ ยวกับสารสนเทศ  รวมถึ ง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน  
ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 
 
๔.๓  การสื่ อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ ยวกับ เรื่องที่ มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 

๓.๓.15 จัดทำโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณ 
และรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.๓.1๖ จัดอบรมเรื่อง  การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก
เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓.๓.1๗ จัดทำโครงการประชุมประชาคม ระดม
ความคิดเพ่ือให้ชุมชุมเกิดการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนและนำเงินโอนเข้าบัญชี
ผู้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ จัดทำคำสั่ งแต่งตั้ ง
เจ้าหน้าที่ในการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและจัดทำโครงการฝึกอบรม
กลุ่ มอาชีพ ส่ งเสริมการสร้างรายได้ เสริมให้กับ
ประชาชนที่สนใจ จัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน 
๓.๓.1๘ ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีความรู้ ทางด้านงานสาธารณสุข  มา
บริการประชาชนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 

 

๔.๑  มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่ วยงานภายในและภายนอก อย่ างเพียงพอ  
เหมาะสมเชื่อถือได้  และทันต่อเหตุการณ์ 

๔.๒  รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง  และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
 
๔.๓.๑  จัดให้มีการให้บริการต่างๆ  เช่น  ให้บริการ
ปรึกษาแนะนำ  และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม  เข้าถึง  และทันต่อ
เหตุการณ ์
๔.๓.๒  อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
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 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕.๑ การระบุ  การพัฒนา  และการดำเนินการประเมินผล
ระหว่างการปฏิบัติงาน  และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามที่กำหนด  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับ
ดูแล  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ งการแก้ ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

 
๕.๑  มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์ อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน  มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
๕.๒.๑  มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ  
เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
๕.๒.๒ อบต.มีการสรุปผลการดำเนินงาน เสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕  
องค์ประกอบ  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
แต่อย่างไรก็ตาม  ภารกิจตามเป็นการดำเนินการที่สำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความเหมาะสม  และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
          
 
 

                                                ลงชื่อ............................................................. 
                 (นางสุกัญญาลักษณ์    ศิริบูรณ์) 

      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน                             
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน   

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    ที่

มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง       
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมจัดเก็บเอกสารให้เป็นไป
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2552   
วัตถุประสงค์                                       
1. เพื่อให้งานจัดเก็บเอกสารให้เป็นตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงาน
สารบรรณ  พ.ศ.  2552 

 

๑. เอกสารจำนวนมากไม่มี
การทำลายเอกสารเก่า 

2 . สถานที่ ที่ ใช้ จั ด เก็ บ
เอ ก ส า ร ยั ง ไ ม่ มี ก า ร
ดำเนินการที่ เป็นสัดส่วน
และจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน 

1. มีการมอบหมายจาก
ผู้ บ ริ ห า ร อ ย่ า ง เป็ น
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าที่ แต่ละงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและ
เพียงพอ 

1. การมอบหมายจาก
ผู้ บ ริห ารมี ผลดี ต่ อการ
ควบคุมและติ ดตามใน
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง แ ต่ ยั ง ไ ม่
เพี ย งพ อ  ง าน จั ด เก็ บ
เอกสารยังพบข้อผิดพลาด 
และยังต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง                            
1. การจัดเก็บเอกสารให้
เป็นไปตามระเบยีบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2552               
ผลกระทบ                        
1. เอกสารมีอายุเกินกว่า 
10 ปีทำให้เอกสารมีจำนวน
มาก                        
สาเหตุ                            
1. เนื่องจากบุคลากรไม่
ดำเนินไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การทำลายเอกสาร 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ รับผิดชอบ
เข้ าร่วมอบ รมเพื่ อ
เพิ่ มทักษะ เทคนิค 
ศึ ก ษ า ร ะ เ บี ย บ
กฎหมายที่เดี่ยวข้อง
เพื่ อ จ ะ ไ ด้ น ำ ม า
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง 

สำนักปลัดฯ            
1. เจ้าพนักงาน   
ธุรการ            
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๒.  กิจกรรมด้านกฎหมาย   
วัตถุประสงค์                               
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ  กฎหมาย ทุกข้ันตอน 

 

 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(นิติกร) ไม่มีความชำนาญใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำ
ให้การตรวจสอบเอกสาร
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระ เบี ยบต่ า งๆ เกิ ดความ
ผิ ด พ ล าด  ซึ่ ง อ าจท ำ ให้
หน่วยงานเกิดความเสียหาย
ได้ 

 

 

๑. คำสั่งมอบหมายงาน                   
๒. มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดา้นกฎหมาย
เป็นการเฉพาะ 

๑. การควบคุมที่มีอยู่ยัง   
ไม่ครอบคลุม ไม่ชดัเจน                    
๒. มีการปฏิบัติตาม  
มาตรการควบคุมที่กำหนด 

๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(นิติกร) ไม่มีความชำนาญใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ทำ
ให้การตรวจสอบเอกสาร
แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระ เบี ยบต่ า งๆ เกิ ดความ
ผิ ด พ ล า ด ซึ่ ง อ า จ ท ำ ใ ห้
หน่วยงานเกิดความเสียหาย
ได้ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน                 
๒. ปลูกจิตสำนึก
เจ้าหน้าที่  ให้มีความ
รับผิดชอบและอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการมากข้ึน                 
๓. จัดให้มีระบบการตอบ
คำถามการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ปัญหาความเดือดร้อน   
ของประชาชนโดยการ
ประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 

สำนักปลัดฯ 
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                         แบบ  ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

3.  กิจกรรมงานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์                               
1. เพื่อให้การดำเนินการงานนโยบาย
และแผนเปน็ไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

1. งานการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเปน็
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและ
เพียงพอ                

2. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การ
ฝึกอบรม 

1. การมอบหมายจาก
ผู้บริหารและการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
เข้ารับการฝึกอบรมที่มี
ผลดีต่อการควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอ งานแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังพบ
ข้อผิดพลาด และยังต้อง
มีการปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง                  
1. งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลกระทบ                  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ตลอดปี                        
สาเหตุ                         
1. เนื่องจากการเปลี่ยน   
แปลงนโยบายในระดับ
ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงตลอด 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้ าที่ รับผิดชอบและ
ผู้ บ ริ ห า ร เข้ า รั บ ก า ร
อบรมเพื่ อ เพิ่ มทั กษะ 
เทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัดฯ      
1. ผู้ช่วย
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด 
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                          แบบ  ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง          
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

4.  กิจกรรมบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์                              
1. เพื่อให้การดำเนินการงานบรหิารงาน
บุคคลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

 

1. งานบริหารงานบุคคล 1. มีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและ
เพียงพอ 

 

1. การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ                   
2.งานบริหารงานบุคคล 
ยังพบข้อผิดพลาด และยัง
ต้องมีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง                   
1. งานบริหารงานบุคคล
ผลกระทบ                    
1. ทำให้เกิดความล่าช้างาน
บริหารงานบุคคลมีการ
คลาดเคลื่อนจากการกำหนด
ไว้กระทบต่อสทิธิประโยชน์
ของพนักงานและพนักงาน
จ้าง                      
สาเหตุ                         
1. เนื่องจากระเบียบกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเปลี่ยนแปลงตลอด 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม
การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 
เทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่
ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง          
2. สรรหาตำแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ 

สำนักปลัดฯ     
1. นักทรัพยากร
บุคคล             
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด   
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                          แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหา  
ยาเสพติด                         
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ      
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย 

 

 

 

 

 

 

1. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

 

๑. ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน ด้าน
กีฬาอย่างต่อเนื่อง     
๒. ตรวจหาสารเสพติด
ในกลุ่มเสี่ยง 

๑. มีการควบคุม แต่ยัง
ไม่ทั่วถึง 

๑. มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น        
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส
ผู้ค้า  ผู้เสพ 
 

๑. จัดให้มีการอบรมโทษ
ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง               
๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
เช่นการสร้างจิตอาสา,  
กีฬาต้านยาเสพตดิ, 
กิจกรรมพี่สอนน้อง      
เป็นต้น 
๓. จัดกิจกรรมตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียนและ    
จุดเสี่ยงหมู่บ้านเพือ่สร้าง
ความตระหนักเก่ียวกับ    
ยาเสพติด 

สำนักปลัดฯ     
1. นักวิชาการ
สาธารณสุข      
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด             
3. ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
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                      แบบ  ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๖. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   
6.1 การจัดทำงานบริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์                                
1. เพื่อให้การดำเนินงานการให้บริการ
สาธารณสุข งานควบคุมโรคและงาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ 

 

1. งานบริการสาธารสุข     
มีการจัดทำเอกสารหรือ
ข้อมูลด้านสาธารสุขล่าช้า 

 

1. มีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเปน็
ทางการในการปฏิบัติ
หน้าที่แต่ละงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมและ
เพียงพอ 

1. การมอบหมายจาก
ผู้บริหารมีผลดีต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระ ดั บ ห นึ่ ง แ ต่ ยั ง ไม่
เ พี ย ง พ อ  ยั ง พ บ
ข้อผิดพลาด และยังต้อง
มีการปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

ความเสี่ยง                   
1. งานบริการสาธารสุขมีการ
จัดทำเอกสารหรือข้อมูลด้าน
สาธารสุขล่าช้า                   
ผลกระทบ                      
1. อาจทำให้การให้บริการ
บางอย่างเกิดความลา่ชา้
สาเหตุ                         
1. เนื่องจากบุคลากรยังไม่มี
ความรู้โดยตรงกับงาน         

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วม
อบรมเพื่ อ เพิ่ มทั กษะ 
เทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เดี่ยวข้องเพื่อ
จะได้นำมาปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง 

สำนักปลัดฯ    
1. นักวิชาการ
สาธารณสุข     
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด   

 

 

 

 



- 26 - 

                            แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๘. งานการเงินและบัญชี                 
๘.1 การยืมเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์                               
1. เพื่อให้การยืมเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง    
ตามระเบียบฯ 

1 . มี ก า ร ส่ ง ใ ช้ เ งิ น ยื ม      
เงินงบประมาณล่าช้า 

 

1. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารและความ
ถูกต้องของสัญญา    
ยืมเงินเร่งรัดให้ผู้ยืมเงิน
งบประมาณชดใช้เงินยืม
โดยส่งใบสำคัญและเงิน
ที่เหลือจ่าย (ถ้ามี)
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

1. มีการกำหนดแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จ ำ ปี  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลดีต่ อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
ค ว บ คุ ม เพื่ อ ใ ห้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยง                   
1. มีการส่งใช้เงินยืมเงิน
งบประมาณลา่ชา้  
ผลกระทบ                            
1. อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายกับทางราชการ
สาเหตุ                               
1. เจ้าหน้าที่ผู้ยืมเงนิ
งบประมาณยังขาดความรู้
ความเข้าใจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  

1.กำหนดให้เจ้าหน้าที่
เข้ า รั บ ก า รฝึ ก อ บ รม 
ศึ ก ษ า  ร ะ เบี ย บ  ข้ อ
กฎหมาย และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ทั ก ษ ะ ใน การป ฏิ บั ติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  

 

กองคลังฯ         
1. เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี 
2. นักวิชาการ
เงินและบญัชี        
3. ผู้อำนวยการ
กองคลัง 
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                                  แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๙. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้          
๙.1  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน                                  
วัตถุประสงค์                                
1. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนและเปน็ปัจจบุัน                    
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถ
อ้างอิงในการประเมินภาษีอย่างถูกต้อง 
เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีตา่งๆ 

1. การบันทึกข้อมูลแผนที่
ภาษีของกองคลังฯ ยังไม่มี
การบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์
ครบถ้วน                      
๒. การจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างยังดำเนนิการไม่
แล้วเสร็จ 

1.ผู้บังคับบัญชา ดูแล 
ให้มีการบันทึกข้อมูล
ในระบบแผนที่ภาษีให้
เป็ น ปั จ จุ บั น ว า ง
แนวทางให้ผู้ปฏิบั ติ
ร า ย ง า น ปั ญ ห า
อุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้ าที่  เพื่ อกำหน ด
แนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. มีการกำหนดแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จ ำ ปี  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลดีต่ อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
ค ว บ คุ ม เพื่ อ ใ ห้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยง                          
1. ข้อมูลในระบบแผนที่
ภาษียังไม่มีการดำเนนิการ     
ได้ครบถ้วน               
ผลกระทบ                        
1. ทำให้ไม่สามารถเรียกดู
ข้อมูลจากระบบได้ การ
จัดเก็บภาษีประจำปไีม่
ถูกต้องครบถ้วน             
สาเหตุ                         
1. ยังไม่มีระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (LTAX GIS ) 
มาปรับใช้ในกระบวนการ
ทำงานการพฒันา 

1. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติ
ห น้ า ที่ เ ข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน 
วิธีการใช้งานโปรแกรม
แผนที่ภาษี เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า ง
ถู ก ต้ อ ง อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล 

กองคลัง         
1. ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานจัดเก็บ
รายได้              
2. นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้    
3. ผู้อำนวยการ
กองคลัง           
4. ผู้อำนวยการ
กองช่าง 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ด้านพัสดุ                                 
๑๐.1 หลักประกันสัญญา                
มีเงินประกันสัญญาที่พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว แต่ยังไม่คนืให้แก่ผู้มีสิทธิ
วัตถุประสงค์                               
1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ. 2535 

1. มีเงินประกันสัญญาที่พน้
จากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ 

 

1. มีการหมั่นตรวจสอบ
ว่ามีหลักประกันรายใด    
ที่ครบกำหนดจ่ายคืนแต่
ผู้มีสิทธิยังไม่ได้มารับคนื 
ให้แจ้งมารับคืนโดยเร็ว 
อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 
วันนบัแต่วันที่คูส่ัญญา
พ้นจากข้อผูกพัน
ดังกล่าว 

1. มี การกำหนดแนว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จ ำ ปี  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละ
ส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
มีผลดีต่ อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่ เพียงพอ ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการ
ค ว บ คุ ม เพื่ อ ใ ห้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยง                       
1. มีเงินประกันสัญญาที่พน้
จากข้อผูกพันแล้ว แต่ยังไม่
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ    
ผลกระทบ                    
1. อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายกับทางราชการ 
เนื่องจากไม่ไดต้รวจสอบ
ความชำรุดบกพร่องภายใน
เวลาที่กำหนด          
สาเหตุ                         
1. เนื่องจากบุคลากรมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
จึงปฏิบัตงิานไม่ทนัเวลา 

1. ได้จ้างเหมารายวนั   
เพื่อเข้ามาช่วยปฏิบัตงิาน
เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ทัน
ช่วงเวลาที่กำหนด  

กองคลัง         
1. เจ้าพนักงาน
พัสดุ             
2. ผู้อำนวยการ
กองคลัง 

 

     
 



                                                                                                                                                                  แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน    

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                    
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง         
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

1๑. การขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง
อาคารต่างๆ                            
วัตถุประสงค์                                
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขอ
อนุญาตก่อสร้าง  และดัดแปลงอาคาร
ต่างๆ  ในเขตองคก์ารบริหารสว่นตำบล  
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบวา่ด้วย  
การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

1. การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง  ต่อเติมอาคาร ผู้ขอ
อนุญาตเตรียมเอกสารมารับ
บริการไม่ครบถ้วน  และผู้ขอ
อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน
ที่ย่ืนขออนุญาต 

 

 

 

๑. มีคำสั่งแบง่งานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน        
๒. จัดทำแผ่นพับ 
เกี่ยวกบัการขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลงต่อเติม
อาคารแจกผู้มาติดต่อ                   
๓. ประชาสัมพันธ์ตาม
สือ่ต่างๆ  เช่น  หอ
กระจายข่าว  เว็บไซต์
ขององคก์ารบริหารสว่น
ตำบลโปร่งใสเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายว่าด้วย
การขออนญุาตก่อสร้าง 

1 . การ ย่ืนขออนุญ าต
ก่อสร้างดัดแปลง  ต่อเติม
อาค าร   ผู้ ขออนุญ าต  
เต รี ย ม เอ ก ส ารม ารั บ
บ ริ ก า ร ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น  
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ ท ร า บ
ระเบียบ  กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อ าค าร  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๒  
และผู้ขออนุญาตไม่ทำ
ตามแบบแปลนที่ ย่ืนขอ
อนุญาต 

 

 

ความเสี่ยง                       
1. การยื่นขออนญุาตก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  ผู้ขอ
อนุญาตเตรียมเอกสารมารับ
บริการไม่ครบถว้นและผู้ขอ
อนุญาตไม่ทำตามแบบแปลน  
ที่ย่ืนขออนุญาต              
ผลกระทบ                      
1. อาจก่อให้เกิดความเสีย 
หายกับทางราชการ เนื่องจาก
ดำเนินการไม่ถกูต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522                  
สาเหต ุ                          
1. เนื่องจากผูข้ออนญุาตยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจของ
ระเบียบกฎหมาย กฎหมายว่า
ด้วยการขออนญุาตก่อสร้าง 

1. จัดทำคู่มือ  แผ่นพับ  
เกี่ยวกบัการขออนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร แจกผู้มาติดต่อ                    
๒. ประชาสัมพันธ์ตาม    
สื่อต่างๆ  เช่น  หอ
กระจายข่าว  เว็บไซต์ของ
องคก์ารบริหารสว่นตำบล
โปร่งใสและปิดประกาศ
ตามร้านค้าต่างๆ ในเขต
องคก์ารบริหารสว่นตำบล
เกี่ยวกบัระเบียบกฎหมาย  
กฎหมายว่าด้วยการขอ
อนุญาตก่อสร้าง 

กองช่าง            
1. ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา                
2. เจ้าพนักงาน
ธุรการ (กองช่าง)                    
3. ผู้อำนวยการ
กองช่าง 
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                                                                                                                                                                  แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน     

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                     
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

1๒.งานบริหารการศึกษา                          
1๒.1 งานการบริหารจดัการด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดขุองสถานศึกษาใน
สังกัด อบต.หนองแวง                  
วัตถุประสงค ์                                   
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน    
การบัญชี และการพัสดขุองสถานศึกษา      
ในสังกัด อบต.หนองแวง  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

1. งานการบริหารจัดการดา้น
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาในสังกัด อบต.
หนองแวง 

 

1. ผู้บังคับบัญชากำหนด
แนวทางปฏิบัติงานประจำปี 
และกำหนดให้มีการตรวจ 
สอบความถูกต้องของ  
รายงาน การรับ-จ่ายเงิน
ประจำปี และรายงานพัสดุ
ประจำปีท่ีต้องรายงาน
ผู้บริหารประจำปี สำเนา    
ส่ง สตง.ตามระเบียบท่ี 
กำหนดไว ้                     
2. ให้หัวหน้าสถานศึกษา   
ของ ศพด.แต่ละแห่งราย    
งานความต้องการ ปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติ 
งานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือ   
จะได้กำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาด้านการ
ปรับปรุงสภาพของ ศพด. 
และ สนามเด็กเล่นกลาง    
แจ้งของสถานศึกษาต่อไป 

1 . มี ก า รก ำห น ด แ น ว
ทางการปฏิบัติงานประจำปี 
และการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่
ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม 
และเพียงพอ  แต่อย่างไรก็
ต าม ยั งพ บ ว่ า  งาน ก าร
บริหารจัดการด้านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัดของ 
กอ งก าร ศึ กษ าฯ  อบ ต .
ห น อ งแ ว ง  พ บ ว่ า ก า ร
ดำเนินการด้านการพัสดุยัง
มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในบางขั้ นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ที่ต้องปรับปรุง
บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ความเสีย่ง                           
1. งานการเบิกจ่ายเงินของ
สถานศึกษา การบันทกึบัญชี 
และงานพสัดุที่ยังพบว่ามี
ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
ผลกระทบ                         
อาจทำรายงานการเงินประจำปี
เกิดความคลาดเคลื่อนได้  และ
อาจจะทำใหก้ารเบิกจ่ายเป็นไป
อย่างไมถู่กตอ้งครบถ้วนตาม
ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง             
สาเหต ุ                            
เกิดจากความไม่ชำนาญในการ
จัดรายงานการเงินและขั้นตอน
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง เน่ืองจาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความรู้
ไม่ตรงกับสายงาน และบุคลากร
ไม่เพียงพอ เน่ืองจากบุคลากรที่
มีขึ้นอยู่กับจำนวนเดก็และ
ขนาดของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

1. มีคำสั่งมอบอำนาจของ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง ให้หัวหน้า
สถานศึกษาในการอนุมัติ
จ่ายเงินฯไม่เกินวงเงิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท            
๒. มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สถานศึกษา และหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ              
๓. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน
๔.มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจฎีกา
สถานศึกษา                 
๕.มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับ-ส่งเงิน 
๖. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจ
ร่วมลงนามสั่งจ่ายเงินฝาก
ธนาคารของศูนย์พฒันา  
เด็กเลก็ 

กองการศึกษาฯ      
1.หัวหน้าสถาน  
ศึกษาทกุ  ศพด.                
2.ผู้ช่วยนักวชิา 
การศึกษา/ผูไ้ด้รับ
มอบหมาย                         
3. ผู้อำนวยการ      
กองการศึกษา       
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
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                 - 31 -        
                             แบบ  ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 

ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน     

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                     
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

1๓. งานบริหารการศึกษา                   
1๓.๑ ด้านมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่                              
วัตถุประสงค ์                                 
1.  เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมคีวาม
ปลอดภัย เหมาะสมกบัผู้เรียน มภีมูิทัศน์    
ที่สวยงาม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 

 

1. บริเวณรอบศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กมีความปลอดภัย     
ไม่เพียงพอ 

 

1. ผู้บังคับบญัชากำหนด
แนวทางปฏิบัติงานประจำปี  
และมีการซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล   
หนองแวงรวมถึงแก้ไข
ปัญหาด้านการปรับปรุง
สภาพของ ศพด. และ 
สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  
ของสถานศึกษาต่อไป 

1 . มี ก า รก ำห น ด แ น ว
ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จ ำ ปี  แ ล ะ ก า ร
มอบหมายจากผู้บริหาร
อย่างเป็นทางการในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วน
ที่ชัดเจน เหมาะสม และ
เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่า ศพด.บางแห่งยัง
ไ ม่ มี ส น า ม เ ด็ ก เ ล่ น
กลางแจ้งสำหรับส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเล็กใน 
ศพด.ยังคงต้องปรับปรุง
บริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

 

ความเสีย่ง                      
1. บริเวณรอบศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีความปลอดภัย     
ไม่เพียงพอ                            
2. ศพด.บางแห่งยังไม่มี
อุปกรณ์เด็กเล่น และสนาม
เด็กเล่นกลางแจ้ง            
ผลกระทบ                        
1. อาจเกิดความไม่ปลอดภัย
ของเด็กเล็กใน ศพด. และ  
การจัดการเรยีนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กยัง
ไม่ครบถ้วนสมบรูณเ์ป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดไว ้  
สาเหตุ                          
1. งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอ  

1. จัดทำโครงการเพื่อ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
และรายงานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กองการศึกษาฯ      
1.หัวหน้าสถาน  
ศึกษาทุก  ศพด.                
2.ผู้ช่วยนักวิชา   
การศึกษา/ผู้ได้รับ
มอบหมาย                         
3. ผู้อำนวยการ      
กองการศึกษา       
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 
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                                 แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน     

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                     
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

1๔. งานบริหารการศึกษา                  
1๔.๑ ด้านสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์                                  
1. เพื่อลดปัญหาการระบาดของ โรคมือ  
เท้า ปาก ระบาด ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ขององคก์ารบริหารสว่นตำบลหนองแวง   
ทั้ง  6  แห่ง 

 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ยังพบ
การระบาดของ โรค มือ เท้า 
ปาก  

๑. เม่ือพบนักเรียนที่
สงสัยว่าจะป่วย มือ 
เท้า ปากจะให้หยุด
เรียนทันที                        
๒. แจ้งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล
หนองแวงเข้าตรวจสอบ    
๓. หากเกิดการระบาด
โรคมือ เท้า ปาก จะปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เพื่อ
ทำความสะอาด เป็น
เวลา  ๗ วัน 

 

 

1.  ยังพบโรคระบาด   
ของโรคมือ เท้า ปาก     
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
สังกัดองค์การบรหิาร  
ส่วนตำบลหนองแวง 

 

ความเสี่ยง                            
1. ไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ผลกระทบ                          
1. เด็กต้องหยุดเรียนติดต่อ 
กันหลายวัน                          
สาเหต ุ                         
๑.ผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่อง
การสังเกตอาการของบุตร
หลาน ว่าเปน็โรค มือ เท้า
ปากหรือไม่                                 
๒. นักเรียนทีเ่ป็นโรค มือ เท้า 
ปาก ไม่ยอมหยุดเรียนทำให้
เป็นการแพร่ระบาดโรคไปสู่
นักเรียนคนอื่น ๆ 

1. จัดอบรมเรื่องการ
ป้องกนัโรค มือ เท้า ปาก
เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองและครูศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ      
1.หัวหน้าสถาน  
ศึกษาทุก  ศพด.                
2.ผู้ช่วยนักวิชา   
การศึกษา/ผูไ้ด้รับ
มอบหมาย                         
3. ผู้อำนวยการ      
กองการศึกษา       
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

 



                                                                                                                                                                  แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน     

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                     
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๑๕.  กิจกรรมด้านงานสวัสดิการ พัฒนา
ชุมชนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
วัตถุประสงค์                                     
1. เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแขง็พึ่งพา
ตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้
ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรวมกลุ่มและ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน   
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปว่ยเอดส์อย่าง
ทั่วถึงและเปน็ธรรม 

๑. ประชาชนขาดความ
สามัคคีในชุมชน                   
๒. เกิดความไม่ปลอดภัย   
ของเงินทีน่ำไปจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงู    
อายุ คนพิการ และผู้ปว่ย
เอดส์  เนื่องจากตำบล  
หนองแวง  มีหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกลความเจริญเส้นทาง
เปลี่ยว                                 
3. ผู้นำชุมชนไม่ให้
ความสำคัญเกี่ยวกบัการ
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง 

กลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริม
รายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน 

๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชุมประชาคม
เสนอความต้องการของชุมชน                         
๒. มีการแต่งตั้งคณะ  
กรรมการเพื่อออกจ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพและมี  
การตรวจนับเงินจำนวนเงิน 
จัดตามหมู่บ้าน รายคน และ
แบ่งเจ้าหน้าท่ีออกจ่ายเงิน
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเพื่อ
ความสะดวก และป้องกัน 
การสูญหายของเงินจำนวน
มาก                             
๓.เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์  
ให้ความรู้กับชุมชนในการ
จัดต้ังกลุ่มอาชีพ ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์การจัดหา  
งานของสำนักงานแรงงาน
จังหวัดนครราชสีมา   

1. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมประชาคมระดม
ความคิดเพื่อให้ชุมชุมเกิดการ
รวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน                        
2. พื้นท่ี อบต.หนองแวง   
เป็นท่ีภูเขา มีจำนวนหมู่บ้าน 
ท้ังหมด 22 หมู่บ้าน ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีห่างไกลความเจริญ 
เส้นทางเข้าหมู่บ้านบาง
หมู่บ้านเป็นป่า ทำให้ยากต่อ
การดูแลรักษาเงินให้มีความ
ปลอดภัยได้                    
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีเวลา
ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม
อาชีพ เน่ืองจากมีอาชีพหลัก
จากการทำเกษตรกรรม 

  

ความเสี่ยง                     
๑. ประชาชนขาดความ 
สามัคคีในชุมชน                      
ผลกระทบ                     
1. เกิดความไม่ปลอดภัยของ
เงินที่นำไปจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพกิาร 
และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจาก
ตำบลหนองแวงมีหมู่บ้าน      
ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 
เส้นทางเปลี่ยว                        
สาเหต ุ                               
1. ผู้นำชุมชนไม่ใหค้วาม  
สำคัญเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ ์

๑. จัดทำโครงการประชุม
ประชาคม ระดมความคิด
เพื่อให้ชุมชุมเกิดการ
รวมกลุ่มและมีส่วนรว่ม
ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตน                        
๒. นำเงินโอนเข้าบัญชี
ผู้รับเงนิสงเคราะหเ์บี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ และจัดทำ
คำสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ใน
การจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยัง  

สำนักปลัดฯ     
1. ผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน
2. นักพัฒนา
ชุมชน             
3. หัวหน้าสำนัก
ปลัด   
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                                                                                                                                                                  แบบ  ปค.5 
 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความสี่ยง 
การควบคุมภายใน     

ที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง                     
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง            
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน        
ที่รับผิดชอบ 

๑๖. กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข รักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม           
วัตถุประสงค ์                                           
1. เพื่อให้การบริการประชาชนในเขตพื้นท่ี
ของ อบต.หนองแวง ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง และป้องกนัการ  
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                                   
2. เพื่อให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่  มี
สุขลักษณะที่ดี ปลอดภัย ปราศจาก
โรคตดิต่อ 

๑. ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคตดิต่อ และการดูแล
สภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้างที่
อยู่อาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ  

 

๑. ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ การป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่เกดิจาก
โรคตดิต่อ รักษาความ
สะอาด ทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ของเชื้อโรค 
พัฒนาชุมชนให้มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ปลอดภัย และน่าอยู ่

 

1. ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจ เกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ                     
2.ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้
ความสำคญัเกี่ยวกับการ
จัดบ้านเรือนให้ถูก
สุขลักษณะ ไม่รักษาความ
สะอาด ปลอด ภัย และไม่
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย 

 

ความเสี่ยง                          
๑. ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคตดิต่อ และการดูแล
สภาพแวดล้อม สิ่งปลูกสร้าง 
ที่อยู่อาศยั ให้ถูกสุขลักษณะ   
ผลกระทบ                            
ผลกระทบ                     
1. เกิดการแพรร่ะบาดของ
โรคติดต่อในพื้นที่                        
สาเหต ุ                               
1. ผู้นำชุมชนไม่ใหค้วาม  
สำคัญเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ ์

๑.  ประสานขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมีความรู้ 
ทางด้านงานสาธารณสุข 
มาบริการประชาชนและ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ป้องกันแพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อ                   
๒.  มีการประชาสมัพันธ์
เสียงตามสายให้ประชาชน 
รักษาความสะอาดของ
บ้านเรือน ให้ถูก
สุขลักษณะ ทำลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย 

สำนักปลัดฯ    
1. นักวิชาการ
สาธารณสุข     
2. หัวหน้าสำนัก
ปลัด   
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                                                ลงชื่อ............................................................. 
                 (นางสุกัญญาลักษณ์    ศิริบูรณ์) 

      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน                             
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน   

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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                      แบบ  ปค.6 

 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

    เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   

  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  ไม่มีผู้ตรวจ
สอบภายใน  และไม่ได้แตง่ตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน  จึงไม่มีการจัดทำรายงานตาม  แบบ ปค.๖    

  

 

                                                ลงชื่อ............................................................. 
                 (นางสุกัญญาลักษณ์    ศิริบูรณ์) 

      ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน                             
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน   

           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 วันที่  ๑๕  เดือน ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


