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  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม    
  อําเภอปะเหลียน    จังหวัดตรัง 

 
 
 



คํานํา   
                                                

  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงการควบคุมภายในถือเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยให       
การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปลา ของการใชทรัพยสิน หรือการทําอันเปนการทุจริต  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  (๑)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ในการ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของการควบคุม
ภายใน ประกอบดวย 

๑) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
๒) การประเมินความเสี่ยง 
๓) กิจกรรมการควบคุม 
๔) สารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) กิจกรรมการติดตามผล 

(๒)  จุดความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลและแผนการปรับปรุงระบบ 
การควบคุมภายใน 

  เอกสารเลมนี้เปนการรายงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ        
ตามขอ ๙ ใหผูกํากับดูแลภายใน ๙๐วัน นับแตวันท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ ขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลมสอม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)                                        
 

 

 

 

                      องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                               สารบัญ 
                               

           เรื่อง                                                                                                           หนา 

 

  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ป ค.๑)                    ๑ - ๒ 

     รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.๔)                         ๓ - ๑๕ 

     รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)                               ๑๖ - ๓๐ 

    รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)      ๓๑ - ๓๒ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                         
  
 

แบบ ปค. ๑ 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 

เรียน   นายอําเภอปะเหลียน  
 
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดประเมินผลการควบคุมภายใน ของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุด

วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยวิธีการท่ี หนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง    
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหความ ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา 
และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  เห็นวา  การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ )ภายใตการกํากับดูแลของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม  

 

 

 

ลายมือชื่อ……………..…….…………..………..…… 
                                (นายประสาร   แกวพิทักษ) 
                                                           ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

   วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
         อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป      

สรุปไดดังนี้ 
      ๑. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ๑.๑ กิจกรรมดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 - นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานไมชัดเจน ไมสอดคลองกับภารกิจหลัก

นโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวของและไมสอดคลองกับแผนงบประมาณ 
 - วงเงินงบประมาณแตละประเภทไมเพียงพอมีการโอน แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

หลายครั้งในปงบประมาณ 
  ๑.๒ กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 
 - ประชาชนไมมีความรู ความเขาใจในการปองกันโรคไขเลือดออก  
  ๑.๓ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 - การแพรระบาดของยาเสพติดในทุกพ้ืนท่ี  
 
 
 



 
 
                                               -๒- 
 
  ๑.๔ กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
 - บุคลากรไมเพียงพอ ขาดตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได มีเฉพาะผูชวย บางครั้งการ

ลงพ้ืนท่ีในการจัดเก็บภาษีตองใชขาราชการในการเก็บเงิน การถือเงิน  
  ๑.๕ กิจกรรมการกอสรางและผังเมือง 
 - ผูใหขอมูลไมทราบปญหาท่ีแทจริงและใหขอมูลไมครอบคลุม  
 - ผูใหขอมูลไมสามารถตัดสินใจได เพราะการกอสรางของ อบต.หากเปนพ้ืนท่ีของ

ประชาชนตองไดรับความยินยอมจากเจาของ 
 - การควบคุมงานไมท่ัวถึงเทาท่ีควร ในกรณีมีโครงการพรอมๆกัน  
 - บุคลากรไมเพียงพอ  
 - ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย  
  ๑.๖ กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ แหงของ อบต.แหลมสอม ไมมีรั้ว เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก  

 

             ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑  กิจกรรมดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ   

   ๑ )   ปรับปรุงแผนงานงบประมาณใหมีความสอดคลองกับนโยบายภารกิจและแผนพัฒนา
ตางๆ  

๒)   ประสานทุกสวนงานใหมีการวางแผนการใชจายท่ีชัดเจน 
๓)   ควบคุมและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ ใหเกิดความ

คุมคาและความประหยัดของวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
๒.๒ กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
๑)  สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 

       ๒)  จัดกิจกรรมประกวดหมูบานรักษความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ํายุงลาย 
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
   ๓)  ใชแบบสอบทานการลดลงของการแพรกระจายเชื้อในชุมชน      อัตราปวย  
อัตราการตาย 

๒.๓ กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑)   จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

      ๒)   สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
เชน กีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

      ๓)  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบาน      เพ่ือสราง 
ความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 

๒.๔ กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได   
๑)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนําหนังสือจากผูรับผิดชอบ 

งานนั้นๆ มาเก็บไวท่ีสวนกลาง 
๒)  จัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครบถวน 

                            ๓)  จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       ๔)  ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
       ๕)  ใหผูอํานวยการกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 
 



 
 

                                             -๓-       
 

       ๒.๕  กิจกรรมงานกอสรางและผังเมือง 
๑)   กําชับ ใหคําชี้แนะผูนําชุมชน/ประชาคมหมูบาน    ใหรูบทบาทหนาท่ีของ 

ตนเองในการชวยสอดสองดูแลงานกอสรางในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 
   ๒.๖  กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย   

๑)    กอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแหง 
    
 
 

******************************************* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

      
  องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม   

            รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
      สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
       ๑.๑  กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล 

- มีบุคลากรตําแหนงครบทุกตําแหนง  ซ่ึง มีความรู 
ความเขาใจระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ  เกิดความเรียบรอย
ถูกตองสะดวกรวดเร็ว 

       - ผูบังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
    ๑.๒  กิจกรรมระบบงานสารบรรณ 
       - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตอง 
สะดวก และรวดเร็ว  ตามระเบียบงานสารบรรณ 

        ๑.๓  กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนา  
          - ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
๒๕๔๘  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามระเบียบท่ี
เก่ียวของเสร็จตามกําหนดและบรรลุเปาหมายของการพัฒนา 
        ๑.๔. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
       - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพของประชาชน 
และรักษาสิ่งแวดลอม   ปญหาปริมาณขยะ  ซ่ึงเปนนโยบาย
ระดับชาติ ระดับจังหวัดท่ีตองรวมมือกันในการลดปริมาณขยะ  
และปลูกตนไมเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ไดวิเคราะห
ประเมินระบบควบคุมภายในจาก สํานัก/กอง ท่ีมี
จุดออนมีความเสี่ยงคือ  

๑.  สํานักงานปลัด อบต. 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองชาง 
๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

         โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
ผลการประเมิน  พบวา 
๑.  สํานักงานปลัด  พบจุดออนความเสี่ยง ๓ 
กิจกรรม ดังนี้ 
        ๑.๑  กิจกรรมดานการบริหารและควบคุม 
               งบประมาณ 
        ๑.๒  กิจกรรมชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ  เชน โรคไขเลือดออกระบาด 

  ๑.๓ กิจกรรมการปองกันปญหายาเสพติด  

๒.  กองคลัง  พบจุดออนความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ดังนี ้
         ๒.๑  กิจกรรมดานการรับและการนําสงเงิน 
๓.  กองชาง  พบจุดออนความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ดังนี้ 
          ๓.๑  กิจกรรมดานงานการกอสราง และผัง
เมือง ขาดบุคลากรดานชาง       
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบจุด
เสี่ยง ๑ กิจกรรม ดังนี้ 
          ๔.๑ กิจกรรมดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม
และความปลอดภัย 
          

 
 
 

แบบ ปค. ๔ 



 
 
 

-๕- 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

        ๑.๕  กิจกรรมดานการบริหารและควบคุม
งบประมาณ 

          - ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๔๑  ระเบียบ  
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการจัดทํางบประมาณ
สอดคลองกับภารกิจ วัตถุ ประสงคและแผนงานของหนวยงาน  
และใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและประหยัด สามารถบรรลุเปาหมายของ
หนวยงาน 

๑.๖  กิจกรรมดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
           -  ภัยธรรมชาติเปนปญหาใหญ ไมอาจคาดการณได
ลวงหนา จึงตองหาทางปองกัน เพ่ือใหประชาชนเตรียมรับ
สถานการณไดทัน  
            -  มีการตั้งงบประมาณในการใหความชวยเหลือ
ประชาชน 
      ๑.๗  กิจกรรมชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 
          -  มีการตั้งงบประมาณดานสาธารณสุข และเงินสมทบ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
          -  การดําเนินกิจกรรมรวมกับอนามัยท้ัง ๒ แหง 
สามารถควบคุมโรคได 
         - ประชาชนมีวิธีปองกันท่ีไมถูกตอง ซ่ึงจําเปนตองใช
หลัก ๕ ป.ในการควบคุมโรคไขเลือดออกระบาด   
       ๑.๘  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
          -  ยาเสพติดไดแพรขยายท้ังชุมชน  การ
ประชาสัมพันธขาวสารไมท่ัวถึง  กิจกรรมปองกันปญหายาเสพ
ติดยังไมไดดําเนินการ 
      
 
 
 
 
 
 

ขอสรุป 
๑.  กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล 
            จากโครงสรางแผนอัตรากําลัง  มีพนักงาน
สวนตําบลตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลดําเนินการ  จึง
ทําใหการบริหารงานบุคคลไมมีจุดออนในดานการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  กิจกรรมดานระบบงานสารบรรณ 
               จากการติดตาม  พบวา  มีการ  
ลงทะเบียนหนังสือรับ – สง การจายหนังสือใหผู 
รับผิดชอบโดยตรง วันเดือนปท่ีรับเอกสาร สามารถ
ติดตามคนหาไดรวดเร็วข้ึน  มีการจัดทําลายเอกสารท่ี
ไมจําเปน   
๓.  กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนา 
            อบต.ไดดําเนินการประชาสัมพันธให
ประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ
พัฒนาตําบลดวยวิธีการตางๆ  โดยการจัดเวที
ประชาคมหมูบาน   ตลอดจนการชี้แจงผูนําชุมชน
กํานันผูใหญบานและหนวยงานตางๆ ใหเขาใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาใหดําเนินการสรุปแผนงาน/โครงการ
สําคัญและมีความจําเปนเพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประสบความสําเร็จ  พบวาจากขอมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ปรากฏวาแผนพัฒนาสามารถ
ครอบคลุมปญหาและความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง  
๔. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
  จากการติดตามพบวา  ปญหาปริมาณขยะที่เพิ่มข้ึน
ภายในตําบลแหลมสอม สาเหตุประชาชนขาดความรูความ
เขาใจตอการจัดการขยะมูลฝอยและการใชประโยชนจาก
ขยะ อบต.แหลมสอมไดจัดอบรมใหความรูเร่ืองการคัด
แยกขยะ และประชาสัมพันธ แกประชาชน ปริมาณขยะ
เร่ิมลดลงดูไดจากรายงานขยะ แบบ มฝ.๒ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๖- 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

               
    ๑.๙  กิจกรรมดานการรับและการนําสงเงิน  
   -  แบงงานหนาท่ีความรับผิดชอบใชบุคคลเดียวทําท้ังหมด 
เนื่องในกองคลัง เจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานเรื่องนี้ ๒ คน จึง
ไมมีความเสี่ยงของกิจกรรมดานการรับและการนําสงเงิน 
    ๑.๑๐ กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได 
  - ขาดบุคลากรตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายไดท่ีเปน
ขาราชการ  มีแตผูชวยจัดเก็บรายได  ซ่ึงการจัดเก็บภาษีใน
พ้ืนท่ีบางครั้งมีความจําเปนในการถือเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
    ๑.๑๑  กิจกรรมงานพัสดุ 
   -  ขาดบุคลากรตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ท่ีเปนขาราชการ
มีแตผูชวยพนักงานพัสดุ  ซ่ึงงานพัสดุมีความจําเปนในการใช
ระเบียบวาดวยพัสดุ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงมีขาราชการรักษาราชการแทน คือตําแหนงนัก
จัดการงานท่ัวไป ทําใหงานสําเร็จลุลวง 
    ๑.๑๒   กิจกรรมดานงานกอสรางและดานงานผังเมือง   
กองชาง  เม่ือสํารวจวิเคราะหและประเมินแลว  ระบบการ
ควบคุมภายในของกองชางมีระบบการควบคุมภายในเปนไป
ตามระเบียบ  แตยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงในดานการ
กอสราง  ดานงานผังเมือง  ซ่ึงเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
และความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก  ดาน
ระเบียบ  กฎหมาย ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญดานนี้ 
     ๑.๑๓  กิจกรรมดานอาคารสถานท่ีส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย 
สวนการศึกษา เม่ือวิเคราะหและประเมินแลว พบวาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองเจ็ดบาทและศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แหลมสอมมีพ้ืนท่ีใชสอยเพียงพอตอจํานวนผูเรียน หองน้ํามี
เพียงพอกับเด็กเล็ก  แตไมมีรั้ว  ไมปลอดภัย สําหรับเด็ก 
     ๑.๑๔  กิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
พบวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแหงมีการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและชุมชน 
 
 
 

๕.  กิจกรรมดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
         อบต.ไดนําแผนพัฒนามาพิจารณาในการจัดทํา
งบประมาณประจําป  มีการควบคุมและใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ  
ใหเกิดความคุมคาและความประหยัดของวงเงิน
งบประมาณท่ีตั้งไว๔แตพบวายังมีการโอนเพ่ิม/ลด  
แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณมากกวา ๑๐ ครั้งใน
ปงบประมาณ 
๖ .  กิจกรรมดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
            อบต.ไดดําเนินการชวยเหลือประชาชนเม่ือ
เกิดภัยธรรมชาติในทันทีท่ีทราบขอมูล  มีการตั้ง
งบประมาณในการใหความชวยเหลือและประสานงาน
หนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการใหความชวยเหลือ 
๗.  กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ 
          จากการติดตามพบวา   ประชาชนในตําบล
แหลมสอม มีโรคติดตอไขเลือดออกระบาดในพ้ืนท่ี ให
ความรูเรื่องการปองกันและดูแลสุขภาพ  ไมใหเกิด
โรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก  ไขหวัดใหญ ฯลฯ 
๘.  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
          จากการติดตามพบวา  ประชาชนในตําบล
แหลมสอม  มียาเสพติดระบาดมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือเปน
จุดออนท่ีสําคัญ  ทําใหเยาวชนและเด็กมีสภาพปญหา
ตาง ๆ ตามมา เชน การลักขโมย เพ่ือใหไดเสพยา 
คุณภาพชีวิตของเยาวชนในตําบลลดนอยลง  และทาง
อบต.ดําเนินการปองกันและแกปญหาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

-๗- 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๒.  การประเมินความเส่ียง  
    ๒.๑  ดานการบริหารงานบุคคล 

         -  มีบุคลากรรับผิดชอบเฉพาะตําแหนง (นักทรัพยากร
บุคคล) โดยตรง ระเบียบ ประกาศ  หนังสือสั่งการเก่ียวกับ
เรื่องการบริหารงานบุคคล  มีครบถวน          
        ๒.๒  ดานระบบงานสารบรรณ 
          - มีการจัดทําลายเอกสารท่ีไมจําเปน 
          - เอกสารมีจํานวนมาก 

        ๒.๓  ดานการจัดทําแผนพัฒนา 

          - การใหความรวมมือของประชาชน มีคอนขางนอย 
ท้ังนี้เพราะเวลา มีนอย และความเขมแข็งของแตละหมูบาน    
        ๒.๔  ดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
           ประชาชน ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของการ
คัดแยกขยะ     มีการอบรมใหความรู และประชาสัมพันธอยาง
ท่ัวถึง  
       ๒.๕  ดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
          - นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงาน
ไมชัดเจน ไมสอดคลองกับภารกิจหลัก  นโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
และไมสอดคลองกับแผนงบประมาณ 
            - วงเงินงบประมาณแตละประเภทไมเพียงพอมีการ
โอน แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณหลายครั้งในปงบประมาณ 

๒.๖  ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
            -  สาธารณภัยตางๆเปนปญหาท่ีไมอาจคาดการณได  

๒.๗  กิจกรรมชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 
          -  การจัดกิจกรรมประชาชนบางหมูบานไมใหความ
รวมมือ ผูท่ีใหความรวมมือจะเปนผูนําเทานั้น  เชน อสม. 
ผูใหญบาน เขารวมกิจกรรมเดินรณรงค   
      ๒.๘  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
         -  การจัดกิจกรรมใหกับกลุมเสี่ยง กลุมเสี่ยงจะไมให
ความรวมมือ  เพราะฉะนั้นจะตองครอบคลุมเยาวชนท้ังหมด 
         -  การแพรระบาดของยาเสพติดอยางรวดเร็วทําให
ปญหาอ่ืนตามมา 
 
 
 
 

 
๙.  กิจกรรมดานการรับและการนําสงเงิน 
           บรรลุวัตถุประสงค เพราะสามารถแบงงาน 
ตามคําสั่ง การแบงงาน และมอบหมาย หนาท่ีภายใน 
คลังได   
๑๐.  กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได   ขาดบุคลากร
ตําแหนง จพง.จัดเก็บรายได  แตก็บรรลุวัตถุประสงค
ในการจัดเก็บรายได เนื่องจากมีผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได ลงพ้ืนท่ีเก็บเงิน ถือเงิน  
๑๑.  กิจกรรมดานงานพัสดุ 
            บรรลุวัตถุประสงค  เพราะมีบุคลากรท่ี
รับผิดชอบโดยตรง คือ นักจัดการงานท่ัวไป ซ่ึงเปน
ขาราชการและ มีผูชวยจพง.พัสดุ  งานท่ีไดจึงมี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วข้ึน 
๑๒.  กิจกรรมดานงานการกอสรางและดานงาน 
ผังเมือง      
 ผลการประเมินพบวา  งานดานการกอสรางและดาน
ผังเมืองยังพบความเสี่ยง ยังขาดบุคลากรดานงานผัง
เมือง  อุปกรณในการปฏิบัติงานไมพรอม 
๑๓. กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย 
ผลประเมินพบวา  ยังไมมีรั้ว  ศพด.ท้ังสองแหง โดยได
จัดทําในปงบประมาณตอไปและจะขอสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
๑๔. กิจกรรมดานวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
ผลการประเมินพบวา  บรรลุวัตถุประสงคมีแผนพัฒนา
บุคลากร ดานการจัดทําหลักสูตรการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๘- 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
         ๒.๙  ดานการรับและนําสงเงิน  
              มีนักวิชาการเงินและบัญชี  และผูชวยเจาหนาท่ี
การเงิน ปฏิบัติหนาท่ี เจาหนาท่ีบัญชี ไมมีความผิดพลาด
ทางดานการเงิน 
         ๒.๑๐  ดานการจัดเก็บรายได 
            ไมมีขาราชาการตําแหนง จพง.จัดเก็บรายได  ในการ
จัดเก็บรายไดในพ้ืนท่ีซ่ึงทําใหเกิดความผิดพลาดและลาชาได 
        ๒.๑๑  ดานงานพัสดุ  
               ไมมีขาราชการตําแหนงจพง.พัสดุ เกิดความ
ผิดพลาดและลาชาได แตมีขาราชการตําแหนงนักจัดการงาน
ท่ัวไปรักษาการในตําแหนงนี้    

๒.๑๒  กิจกรรมดานการกอสรางและผังเมือง   
          -  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ  จึงทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา  และขาดอุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย 
          -  เจาหนาท่ียังขาดความรู  ความเขาใจในระเบียบ  
กฎหมายเก่ียวกับการผังเมืองและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีตอง
ปฏิบัติใหถูกตอง การประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับ
กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีจะตองนําไปใช
ประกอบการพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคารใหประชาชน
เพียงพอ   แตยังขาดแคลนบุคลากร 
       ๒.๑๓ กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและ
ความปลอดภัย 
     ศพด.ท้ัง ๒ แหง กําลังของบประมาณ ทํารั้วเพ่ือความ
ปลอดภัยของเด็ก ตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก 
      ๒.๑๔  กิจกรรมดานวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
      ไมเกิดความผิดพลาด บรรลุวัตถุประสงคของ ศพด. 
๓.  กิจกรรมการควบคุม 
        ๓.๑   ดานการบริหารงานบุคคล 
  .           -  ปฏิบัติงาน ตามพรบ.ระเบยีบบริหารงานบคุคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๒  กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ 
         -  มีตําแหนงบุคลากรมารับผิดชอบงาน 

 -  บรหิารงานบุคคลโดยตรง  
 
 

 

 
 
 



 
-๙- 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
        ๓.๒  ดานระบบงานสารบรรณ   
              - จัดใหมีโครงการ ๕ ส. เพ่ือทําลายเอกสารวัสดุ
อุปกรณ และครุภัณฑท่ีหมดอายุการใชงาน หมดอายุการเก็บ
รักษาตามระเบียบ 
             - ผูบังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติงานอยางดี 
          ๓.๓  ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
            - ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการจัดทําแผนและ
ประชาชนทราบบทบาทหนาท่ีของตนเองในการเขามามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ อบต. ทุกรูปแบบ 

           - ชี้แจงผูนําชุมชนกํานันผูใหญบานและหนวยงาน
ตางๆ ใหเขาใจกําหนดการจัดทําแผนพัฒนาใหดําเนินการสรุป
แผนงาน/โครงการสําคัญเรงดวนกอน และมีความจําเปน 
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน ประสบความสําเร็จ   
              ๓.๔ ดานกิจกรรมการลดภาวะโลกรอน 
            - อบรม/ประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง  
           - ลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะ จัดกิจกรรมBig  Cleaning Day 
           ๓.๕  ดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ   
             - ปรับปรุงแผนงานงบประมาณใหมีความสอดคลอง
กับนโยบายภารกิจและแผนพัฒนาตาง ๆ 
             - ปรับปรุงการวิเคราะหความคุมคาและการ
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน ใหมีความเหมาะสม 
          ๓.๖  ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
             - ออกสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีจุดเสี่ยงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีคาดวามี
น้ําทวมขัง น้ําปาไหลหลากทวมถึง และตามท่ีประชาชนรอง
ทุกข โดยเรงดวน  เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป 
             - ปรับปรุงขอมูลเดิม สํารวจขอมูลเพ่ิมเติมจาก
สภาพแวดลอมภายในแสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือนําขอมูล
ไปวิเคราะหปรับปรงุแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยใหมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประสานแผนกับศูนย
ปองกันบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ จังหวัด กํานันผูใหญบาน 
โดยปรับปรุงแผนตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดความพรอมไดท้ังใน
ปจจุบันและในอนาคต 

- ตั้งงบประมาณในการใหความชวยเหลือประชาชน 
- บูรณาการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ กับกิจกรรมดาน

การปองกันบรรเทาสาธารณภัย   โดยจัดใหมีการฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน การอพยพประชาชน  

 

 
 

 



 
-๑๐- 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
    
         ๓.๗  กิจกรรมชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 
          -  ประชาสัมพันธทุกหมูบาน ใหเขารวมกิจกรรม                 
          -  ปลูกจิตสํานึกของประชาชนใหรักษาสุขภาพและ
ปฏิบัติตัวอยางไรในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
         -  ชวยกันดูแลความสะอาดภายในบาน และรอบบาน 
        ๓.๘  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
         -  สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
         -  ตรวจสารเสพติดกลุมเสี่ยง 
        ๓.๙ ดานการรับและนําสงเงิน  
                แบงแยกหนาท่ีใหเจาหนาท่ีรับเงินและเจาหนาท่ี 
ลงบัญชีเปนคนละคนเพ่ือไมใหคนๆ เดียว ทํางานดานการเงิน
ทุกเรื่อง จนหมดสิ้นกระบวนการและเพ่ือใหเกิดความ
นาเชื่อถือของขอมูลตัวเลข สามารถสอบทาน / ตรวจสอบซ่ึง
กันและกัน ระหวาง ดานการเงินและการบันทึกบัญชีได 
        ๓.๑๐  ดานการจัดเก็บรายได 
        สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง 
        ๓.๑๑  ดานงานพัสดุ  
            สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากําลังและสงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเขาอบรมเพ่ิมพูนความรู   
       ๓.๑๒  กิจกรรมดานงานกอสรางและดานงานผังเมือง   

      -  ขออัตราบุคลากรของกองชางเพ่ิมเติม 
      -  จัดซ้ืออุปกรณเครื่องมือท่ีทันสมัย  ตามงานท่ีตองใช 

         -  ใหเจาหนาท่ีไปพบปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญท่ี-
สํานักงานโยธาธิการและเมืองจังหวัดตรัง  เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความรู  ความสามารถ และพัฒนาความรูของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
       - จัดหาบุคลากรตามแผนอัตรากําลัง ตําแหนง นายชาง 

โยธา 
   ๓.๑๓ กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัย 
- ของบประมาณสนับสนุนในการกอสรางรั้วใหแก 

ศพด.ท้ังสองแหง 
  ๓.๑๔ กิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

- ใหบุคลากรไดรับการอบรมและนํามาจัดทําแผน 
 

 

 
 
 



-๑๑- 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
        ๔.๑ นําระบบอินเตอรเน็ต มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ การติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ / หนังสือสั่งการ ได
ทันทีทันใด 
        ๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอกของ
สํานักงานปลัด เชน 
            (๑)  การติดตอประสานงานภายในสํานักงานปลัด  
แจกจายใหใหสวนงานยอยตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบในทันทีท่ีไดรับ
หนังสือ ภายในไมเกิน  ๒ วัน นับจากวันท่ีลงรับ 
            (๒)  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยาง
แทจริง การปองกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยตาง ๆ จัดการ
ฝกอบรม ในเรื่องการปองกันภัยแกประชาชนทุกหมูบาน 
เพ่ือใหเขามามีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตาง ๆ 
          ๔.๓  การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร   
การติดตอประสานงานกรณีเกิดภัยและภัยธรรมชาติตาง ๆ จะ
ใชโทรศัพท โทรสารติดตอกับสํานักงานปองกันภัยจังหวัด
พัฒนา อําเภอ และจังหวัด ฯลฯ ตลอดเวลา ท้ังกอนเกิดเหตุ 
เพ่ือจะไดทราบเหตุการณและแจงเตือนภัยประชาชนได
ทันทวงที การติดตอประสานงานระหวางมีภัยกรณีการ
คมนาคมถูกตัดขาด ก็สามารถใชโทรสารเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารได 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารมีความ 
เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 

 

 

 



-๑๒- 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
        องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมมีการติดตาม 
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้งเปนครั้งคราว  
กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองควรกําหนดวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือใหความม่ันใจวาขอตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที   
รวมไปถึงมีการปรับปรงุใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล  รวมท้ังใชระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และหนังสือ สอบถามไปท่ี
สํานักงานทองถ่ินจังหวัด สํานักงานการคลังทองถ่ิน กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยดําเนินการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและนายกอบต. ทราบผลดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  

 

   
          การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนําการจัดทํารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผนดินฯ พ.ศ.  
๒๕๔๔  ขอ ๖ การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี
พอสมควร 

 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบของการควบคุม
ภายในและการควบคุมเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  อยางไรก็ตามมี
จุดออนท่ีตองปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
 (๑)  บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไมเพียงพอ  หนวยงานจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ีมี
ความสําคัญท่ังท้ังองคกร  เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีจําเปน คุมคาและเพียงพอ 
 (๒)  จะดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแกกรณีและสั่งกําชับ
ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสอดสองดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสําคัญๆ โดยใกลชิดและติดตามให
การปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามกฎ ระเบียบและวิธีการควบคุมโดยเครงครัด 
 

          ชื่อผูรายงาน...................................................... 
                                                                            (นา ยประสาร   แกวพิทักษ) 

                                                                      ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 

 



-๑๓- 
 

   องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
   รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๔) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๕) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๖) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 
๑. กิจกรรมดานการบริหารและควบคุม
งบประมาณ 

 
- นโยบาย เปาหมาย และ
วัตถุประสงคของหนวยงานไม
ชัดเจน ไมสอดคลองกับ
ภารกิจหลักนโยบายอ่ืนท่ี
เก่ียวของและไมสอดคลองกับ
แผนงบประมาณ 
- วงเงินงบประมาณแตละ
ประเภทไมเพียงพอมีการโอน 
แกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณหลายๆครั้งใน
ปงบประมาณ 

 
-กําหนดเปาหมาย
และวัตถุประสงค
ชัดเจนกับนโยบาย
ท่ีเก่ียวของ 
-วางแผนการใช
จายงบประมาณ
คลาดเคลื่อน 

 

- การควบคุมท่ีมีอยู ยังไม
ครอบคลุม ไมชัดเจน 
- มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมท่ีกําหนด 
 

 
-แผนงานงบประมาณ
ไมมีความสอดคลอง
กับนโยบายของ
ผูบริหาร 
-ไมมีการวางแผน 
วิเคราะหความสําคัญ
ของแผนงาน โครงการ
ไมมีความชัดเจน 

 
-ปรับปรุงแผนงาน
งบประมาณใหมี
ความสอดคลองกับ
ภารกิจและ
แผนพัฒนาตางๆ 
-ปรับปรุงการวาง
แผนการจัดซื้อจัด
จางแผนการใชจาย
งบประมาณ 

 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ปค.๕ 



-๑๔- 

 
(๑) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๔) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๕) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๖) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากโรค ติดตอ 
- เพ่ือใหประชาชนปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก 
 

- ประชาชนไมมีความรู ความ
เขาใจ ในการปองกันโรคไข 
เลือดออก 

 
 

- มีการดําเนินการ
ฉีดพนหมอกควัน 
เม่ือพบผูท่ีปวยเปน
โรคไขเลือดออก 
โดยรวมกับ
โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล 
 
 

- ยังไมสามารถปองกันโรค
ไขเลือดออกยังมีการแพรระบาด
อยู 
 
 

- ประชาชนขาดการ
ปองกันโรค
ไขเลือดออก 
- ประชาชนบางสวน
ไมแจงขอมูลเม่ือพบผู
ท่ีปวย 
- ผูปวยบางรายไมได
เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลลของรัฐ
แตจะเขารักษาใน
โรงพยาบาลเอกชนจึง
ไมไดแจงมายัง
สถานพยาบาลที่
รับผิดชอบในตําบล 

- จัดการอบรม
ประชาชนเสริม 
สรางความรูความ
เขาใจในการ
ปองกันโรคไข
เลือกออก 
- รณรงคให
ประชาชนกําจัด
แหลงเพาะพันธุ
ยุงลายในบริเวณ
บานของตัวเอง 
- ขอความรวมมือ
ประชาชนผูท่ีพบ
เห็นผูปวยใหรีบ
แจงมายังองคการ
บริหารสวนตําบล 
แหลมสอม 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 
 



-๑๕- 
 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๔) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๕) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๖) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรมดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

- เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด  

- การแพรระบาดของ 
ยาเสพติดในทุกพ้ืนท่ี  

- ประชาสัมพันธ 
รณรงคเร่ืองยาเสพ
ติดใหประชาชน
ทราบถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด
และรวมกันดูแลบุตร
หลานหามยุง
เก่ียวกับยาเสพติด 

 

- เปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมตอตานปญหายาเสพติด
กับจํานวนประชากรในแตละ
หมูบานทั้งหมด 
- ยาเสพติดยังแพรระบาดไปทั่ว
ตําบลแหลมสอม 

- ประชาชนไมคอยให
ความรวมมือในการจัด
กิจกรรมและเขารวม
กิจกรรมการรณรงค
ตอตานยาเสพติดในแต
ละคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

 - ประชุมชี้แจง
ผานกิจกรรมตางๆ 
 - สงเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชน
ดานกีฬา 
 - ตรวจหาสารเสพ
ติดในกลุมเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
-๑๖- 

 
(๑) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๔) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๕) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๖) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๔.  กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก
รอน 

 - เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาพ
ของประชาชนและรักษาสิ่งแวดลอม 

 

- ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน - จัดทําโดยการ
ประชาสัมพันธให
ความรู รณรงค 
แนะนําการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและ
การนําไปใช
ประโยชน 
- จัดกิจกรรมทํา
ความสะอาด
สถานท่ีสาธารณะ 
คลอง ถนน ตลาด 

- ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
ตอการจัดการขยะมูลฝอยและการ
ใชประโยชนจากขยะ 

- ประชาชนขาด
ความรูความเขาใจการ
คัดแยกขยะและ
วิธีการใชประโยชน
จากขยะ 
- ประชาชนบางสวน
ขาดจิตสํานึกในการทิ้ง
ขยะตามสถานที่
สาธารณะ มีปริมาณ
ขยะเยอะทําใหเกิด
ความสกปรก 

- จัดทําโครงการ
ประชาสัมพันธ
รณรงคใหความรู
แนะนําการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 
- จัดทําโครงการ
รณรงคคัดแยกขยะ
จากครัวเรือน  
- จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 
อาทิตยละคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



-๑๗- 
 
 

(๑) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๒) 
ความเส่ียง 

(๓) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๔) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๕) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๖) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๗) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรมงานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

- เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 

 

- เจาหนาท่ีขาดความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

- จัดทําโครงการ
ฝกทบทวนการ
ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยตามแผน
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
- จัดเก็บขอมูลการ
เกิดสาธารณภัย
ตางๆ สํารวจขอมูล
เพ่ิมเติมและจัดเก็บ
เปนระบบขอมูลท่ี
สามารถนํามาใช
ประโยชนไดจริง 
- ปรับปรุงแผน
ปองกันฯใหทัน
สถานการณ
ปจจุบัน 
 
 

- ไดมีการฝกอบรมเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ไดมีการจัดเก็บขอมูลดานสา
ธารณภัยและปรับปรุงแผน
ปองกันฯ เปนปจจุบัน 

- ไมมีเจาหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยและเคร่ืองมือใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยยัง
ไมเพียงพอ 

- จัดทําโครงการ
ฝกอบรมทบทวน 
อปพร. 
- จัดซื้อเคร่ืองรับ
สงวิทยุสื่อสาร 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
-๑๘- 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๖. กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมคิดรวมทํา
รวมแกปญหาในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

 

 

- ประชาชนของแตละหมูบาน
เขารวมประชุมประชาคมนอย 

- ประชาสัมพันธ
ผานท่ีประชุม
ประจําเดือน
หนังสือราชการให
ประชาชนทราบ
และเขารวม
กิจกรรมทุกครั้ง 

- เปรียบเทียบจํานวนผูเขารวม
ประชุมกับจํานวนประชากรในแต
ละหมูบานทั้งหมด 
- บันทึกรายงานการประชุมที่ระบุ
รายชื่อผูเขารวมประชุมแตละ
หมูบาน 

- ประชาชนเขารวม
การประชุมประชาคม
หมูบานเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน
นอยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
สัดสวนของประชากร/
หมูบาน 

- ประชุมชี้แจงผาน
กิจกรรมที่ลงพื้นที่
ใหประชาชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 
- สรางแรงจูงใจใน
การเขารวมจัดทํา
ประชาคม เชน 
การจับสลาก 
รางวัลสําหรับ
ผูเขารวมกิจกรรม
เปนตน 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ ปค. ๕ 



-๑๙- 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๗. กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือใหมีการกําหนดนโยบายดาน
บุคลากรท่ีชัดเจนและกระบวนการใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
สอดคลองกับเจตนารมณการสรางระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี กฎหมายระเบียบ
ขอบังคับของทางราชการ นโยบายของ
รัฐและหนวยงานกลาง 

 - ระเบียบเรื่องการ
บริหารงานบุคคลมีไมครบถวน
และมีการเปลี่ยนแปลงบอย 

- มีการสงเสริม
ใหกับพนักงานได
เขารับการฝกอบรม
เพื่อนํามาปรับใช
ตามระเบียบ
ขอบังคับหนังสือสั่ง
การตางๆอยาง
ถูกตอง 
- นักทรัพยากร
บุคคลศึกษาหา
ความรูอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรไดรับความรูและ
นํามาปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม 
 

  - ระเบียบหนังสือสั่ง
การมีการเปลี่ยนแปลง
บอย 

- นักทรัพยากร
บุคคลศึกษาหา
ความรูอยาง
สม่ําเสมอเพื่อ
นํามาปรับใช 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 

แบบ ปค. ๕ 



-๒๐- 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๘. กิจกรรมดานพัสด ุ
เพื่อใหงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางถูกตอง
และครบถวน 

 
- พนักงานเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานดานพัสดุยังขาด
ความรูความรอบคอบ
บางอยางเก่ียวกับระเบียบ
ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ 

 
- มีการสงเสริม
ใหกับพนักงาน
เจาหนาท่ีไดเขารับ
การฝกอบรมเพ่ือ
จะไดปรับใช
ระเบียบขอบังคับ
หนังสือสั่งการ
ตางๆไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน 

 
- ตรวจสอบและติดตามการทาํงาน
อยางละเอียดและถ่ีถวน 

 
- การจัดซื้อจัดจางบาง
โครงการยังไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนด 

 
- สงเสริมให
พนักงานเขารับ
การฝกอบรมเพื่อ
พัฒนางานดาน
พัสดุใหมีความรู
อยางสม่ําเสมอทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลงของ 
พรบ.การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐระเบียบ
และหนังสือสั่งการ
ที่ปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง 

 
 
 

แบบ ปค. ๕ 
 
 
 
 
 



 
-๒๑- 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๙. กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
เพื่อใหการจัดเก็บรายไดใหกับ อบต.แหลม
สอม ถูกตองและครบถวน นําเงินที่ไดรับ
ฝากธนาคารตามระเบียบ 

 
- บุคลากรไมเพียงพอ ขาด
ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได มีเฉพาะผูชวย จพง.
จัดเก็บรายได บางครั้งการลง
พ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีตองใช
ขาราชการในการเก็บเงิน การ
ถือเงิน 

 
- สรรหาบุคลากร
ตําแหนงเจา
พนักงานจัดเก็บ
รายได 

 
- สงเสริมใหผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บมีความรู โดยการไปอบรม
และตรวจสอบ ติดตามการทาํงาน
อยางละเอียดถ่ีถวน 

 
- การจัดเก็บรายไดไม
บรรลุวัตถุประสงคที่
วางไว 

 
- สงเสริมให
พนักงาน เขารับ
การฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนางานดาน
การจัดเก็บรายได 
- จัดทําแผนท่ี
ภาษีเพ่ือความ
ถูกตองและ
รวดเร็วในการ
จัดเก็บรายได 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง 

 
 
 

แบบ ปค. ๕ 



-๒๒- 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๑๐. กิจกรรมดานการรับและการนํา 
สงเงิน 
เพ่ือใหการรับเงิน การนําเงินไดมีการ
ปฏิบัติท่ีถูกตองครบถวน นําจํานวนเงินท่ี
ไดรับในทุกครั้งสงลงบัญชีครบถวน และ
นําฝากธนาคารทุกวัน ตามระเบียบ 

 
- ไมสามารถแบงงานตาม
คําสั่งไดสาเหตุบุคลากรไมครบ
ขาดตําแหนงผูอํานวยการกอง 
คลัง 
 
 

 
- สรรหาบุคลากร
ตําแหนง
ผูอํานวยการกอง
คลัง 

 
- มีขาราชการรักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
คือรองปลัดอบต.และมี
นักวิชาการเงินและบัญชีทํา
หนาท่ีดานการเงินและบัญชี 

 
- เจาหนาที่รับเงินและ
ลงบัญชีคนละคนกัน
เพื่อไมใหคนๆเดียว
ทํางานดานการเงินทุก
เร่ือง สอบทาน 
ตรวจสอบกันและกัน 

 
- สงเสริมให
พนักงานเขารับ
การฝกอบรมเพื่อ
พัฒนางานดาน
การเงินและบัญชี
อยางสม่ําเสมอ ทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่ปรับปรุง
อยางตอเนื่อง 

 
กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค. ๕ 



-๒๓- 
 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองชาง 
๑๑. กิจกรรมดานงานกอสรางและ 
ผังเมือง 

     - การสํารวจ การออกแบบโครงการ
กอสรางปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
ประชาชนมีความรูความเขาใจวิธีการ
และข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง
อาคาร 

 
- ผูใหขอมูลไมทราบปญหาท่ี
แทจริงและใหขอมูลไม
ครอบคลุม 
- ผูใหขอมูลไมสามารถ
ตัดสินใจไดเพราะการกอสราง
ของ อบต.หากเปนพ้ืนท่ีของ
ประชาชนตองไดรับความ
ยินยอมจากเจาของ 
- การควบคุมงานไมท่ัวถึง
เทาท่ีควร ในกรณีมีโครงการ
พรอมๆกัน 
- บุคลากรมีไมเพียงพอ 
- ขาดแคลนวัสดุอุปกรณท่ี
ทันสมัย 
 

 
- การสํารวจและ
ออกแบบ 
- งานประมาณ
ราคา 
- งานควบคุมและ
การตรวจรับ 

 
- การลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลมา
วิเคราะหและออกแบบกอสราง 
- การถอดแบบแปลนและการ
คํานวณราคางานกอสราง 
- การควบคุมงานกอสรางและ
ตรวจรับงานกอสรางใหเปนไป
ตามแบบแปลน 
- การเผยแพรใหความรูเก่ียวกับ
ขอกฎหมายตางๆเพ่ือเปน
แนวทางในการนําไปใช 

 
- การไดขอมูลท่ีไม
ถูกตองทําใหการ
ออกแบบไมตรงตาม
ความตองการของ
ประชาชน เชน จุด
วางทอระบายน้ํา 
เปนตน 
- แนวเขตกอสราง
เกิดจาการลงพ้ืนท่ี
แบบเรงรีบจึงไมได
ประสานงานกับผูมี
สวนไดสวนเสีย 
- ประชาชนไมเห็น
ความสําคัญของ
กฎหมาย 

 
- การลงพื้นที่ตองมี
เวลาที่เพียงพอและ
ตองสอบถามขอมูล
โดยตรงจาก
ประชาชนที่มีความ
ตองการจริง 
- การรับขอมูลตอง
รอบดานและ
รอบคอบ 
- การสรุปผลจาก
ขอมูลที่ไดตอง
ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของหลักวิชาการ
ชางที่ด ี
- การนําแบบ
มาตรฐานมาใช 
 
 
 

 
กองชาง 

 
 

แบบ ปค. ๕ 



-๒๔- 
 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๒. กิจกรรมดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
  - เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาได
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการระเบียบและขอ
กฎหมายอยางถูกตอง 

 
- บุคลากรขาดความรู     
ความเขาใจเก่ียวกับ     
หนังสือสั่งการ ระเบียบและ
ขอกฎหมาย 

 

- การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาและการ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของ
ชุมชน ครู มีความรู
เรื่องการจัดทําแผน 
 

 

- บุคลากรทางการศึกษา
บางสวนยังขาดความรู ความ
รอบคอบ ตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือหนังสือสั่งการ 
 

 

- บุคลากรทางการ
ศึกษาขาดความรู
ความรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการ 
- ผูบังคับบัญชา
อาจจะดูแลไมท่ัวถึง 
  
 

 
- เขารับการ
ฝกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการศึกษา
ของกรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถ่ิน 
- ใหผูบังคับ 
บัญชาตรวจสอบ
ความถูกตองและ
แนะนําถึงหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ
และกฎหมาย 
 
 
 

 
 

 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

แบบ ปค. ๕ 



-๒๕- 
                          แบบ ปค. ๕ 

 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

(๔) 
ความเส่ียง 

(๕) 
การควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

(๖) 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

(๗) 
ความเส่ียงท่ียังมีอยู 

(๘) 
การปรับปรุง         
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๓. กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย 
  - อาคารสถานท่ีมีความปลอดภัย และ
มีเพียงพอสําหรับสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกายของผูเรียน 

 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แหงของ อบต.แหลมสอม ไมมี
รั้ว เพ่ือความปลอดภัยของ
เด็ก 
 

 
- ขอ งบประมาณ
สนับสนุนการ
กอสรางรั้วรอบ
อาคารเรียนท้ัง ๒ 
แหง 

 
- สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
สําหรับสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกายของเด็ก 

 
- ไมมีร้ัว 

 
- จัดกิจกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็กกอนวัย
เรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แหลมสอม  
- จัดกิจกรรมให
ความรูความเขาใจ
กับผูปกครองใน
การรับสงเด็ก 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 
 

แบบ ปค. ๖ 

 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

 
เรียน   นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

 

ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ไดสอบทานการประเมินผล การควบคุม
ภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดวยวิธีการ สอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจ อยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวของกับการเงิน และไมใชการเงิน ท่ี
เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

จากผลการ สอบทาน ดังกลาว   ผูตรวจสอบภายใน เห็นวา  การควบคุมภายในของ องคการบริหารสวน
ตําบลแหลมสอม  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏบิัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)  

 

 

ลายมือชื่อ……………..…….…………..………..…… 
                                (นางเพชรราตรี  อินทรชวย) 
                                                           ตําแหนง  รองปลัด อบต.แหลมสอม  รักษาราชการ 

                    ผูตรวจสอบภายใน 

 
         อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง

การควบคุมภายใน    สรุปไดดังนี้ 
      ๑. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  ๑.๑ กิจกรรมดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 - นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานไมชัดเจน ไมสอดคลองกับภารกิจหลัก

นโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวของและไมสอดคลองกับแผนงบประมาณ 
 - วงเงินงบประมาณแตละประเภทไมเพียงพอมีการโอน แกไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณหลาย

ครั้งในปงบประมาณ 
  ๑.๒ กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ 
 - ประชาชนไมมีความรู ความเขาใจในการปองกันโรคไขเลือดออก  
  ๑.๓ กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 - การแพรระบาดของยาเสพติดในทุกพ้ืนท่ี  
 
 
 
 
 



 
 
                                               -๒- 
 
  ๑.๔ กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
 - บุคลากรไมเพียงพอ ขาดตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได มีเฉพาะผูชวย บางครั้งการลง

พ้ืนท่ีในการจัดเก็บภาษีตองใชขาราชการในการเก็บเงิน การถือเงิน  
  ๑.๕ กิจกรรมการกอสรางและผังเมือง 
 - ผูใหขอมูลไมทราบปญหาท่ีแทจริงและใหขอมูลไมครอบคลุม  
 - ผูใหขอมูลไมสามารถตัดสินใจได เพราะการกอสรางของ อบต.หากเปนพ้ืนท่ีของประชาชน

ตองไดรับความยินยอมจากเจาของ 
 - การควบคุมงานไมท่ัวถึงเทาท่ีควร ในกรณีมีโครงการพรอมๆกัน  
 - บุคลากรไมเพียงพอ  
 - ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณท่ีทันสมัย  
  ๑.๖ กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ แหงของ อบต.แหลมสอม ไมมีรั้ว เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก  

 

             ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑  กิจกรรมดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ   

   ๑ )   ปรับปรุงแผนงานงบประมาณใหมีความสอดคลองกับนโยบายภารกิจและแผนพัฒนา
ตางๆ  

๒)   ประสานทุกสวนงานใหมีการวางแผนการใชจายท่ีชัดเจน 
๓)   ควบคุมและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ ใหเกิดความ

คุมคาและความประหยัดของวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว 
๒.๒ กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ   
๑)  สงเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนใหปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 

       ๒)  จัดกิจกรรมประกวดหมูบานรักษความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ํายุงลาย 
อยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
   ๓)  ใชแบบสอบทานการลดลงของการแพรกระจายเชื้อในชุมชน      อัตราปวย  
อัตราการตาย 

๒.๓ กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑)   จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

      ๒)   สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชน  แกประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  
เชน กีฬาตานยาเสพติด เปนตน 

      ๓)  จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมูบาน      เพ่ือสราง 
ความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 

๒.๔ กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได   
๑)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานธุรการติดตามและนําหนังสือจากผูรับผิดชอบ 

งานนั้นๆ มาเก็บไวท่ีสวนกลาง 
๒)  จัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครบถวน 

                            ๓)  จัดทําแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       ๔)  ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
       ๕)  ใหผูอํานวยการกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 



 
 

                                             -๓-       
 

       ๒.๕  กิจกรรมงานกอสรางและผังเมือง 
๑)   กําชับ ใหคําชี้แนะผูนําชุมชน/ประชาคมหมูบาน    ใหรูบทบาทหนาท่ีของ 

ตนเองในการชวยสอดสองดูแลงานกอสรางในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 
   ๒.๖  กิจกรรมดานอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย   

๑)    กอสรางรั้ว ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสองแหง 
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