
แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน   นายอำเภอเขาย้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน    สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด   ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน  ที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง เห็นว่า   การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตาม

อย่างต่อเนื่อง   และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑    

ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ    และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป

 ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือ ปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

      ตามรายละเอียดแนบ  ๑

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

     ตามรายละเอียดแนบ ๒



แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ   วันที่  ๓๐   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม

หน่วยงานได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในเพื่อแสดงให้ สภาพแวดลอมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมี

เห็นถึง บรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้

๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๑  มีการกำหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ ๑.๒ การบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้   มีการสอบทานการบริหารของ

และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารและมีการประเมินและติดตามกำกับดูแลให้การพัฒนาปรับปรุง

รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี

๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ๑.๓ มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษา ๑.๔ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน   เผยแพร่หลักเกณฑ์หรือ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อกำหนดให้ทราบทั่วกัน มีการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมและสับเปลี่ยน

ของหน่วยงาน หมุนเวียนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ในงานต่าง ๆ

๑.๕  กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ ๑.๕  มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งในระดับผู้บริหารและ

งานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน

๒. การประเมินความเสี่ยง

หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ที่ชัดเจนในรูปของ ๑.  ผู้บริหารกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

พันธกิจ(Mission) และประเด็นยุทธศาสตร์โดยรวม เผยแพร่ให้บุคลากร ตามความเหมาะสม โดยให้กลุ่มงานฯ พิจารณาปัจจัยแวดล้อม และประสบการณ์

ทุกคนทราบและเข้าใจ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ระบุความเสี่ยงครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ ๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ ระบุกิจกรรมและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

รวมทั้งกำหนดวิธีในการควบคุมความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้อาศัยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง

และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การจัดลำดับ

ความสำคัญและวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ความเสี่ยง วิธีการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขตามลำดับ

ก่อนหลังด้วย

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมิน มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และผลการประเมิน

ความเสี่ยง มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ

กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ มีการสอบทานโดยผู้บริหารแต่ละ ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุม อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้

ระดับ และแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคลเพื่อ ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และมีกิจกรรมการควบคุม

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความไม่ บางเรื่องยังกำหนดไม่เหมาะสม ซึ่งได้ปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมไว้ใน

ถูกต้อง มีการมอบหมายงานและพัฒนาความรู้ ทักษะ รวมทั้งกำหนด รายงานแล้ว นอกจากนี้ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และมีการ

แนวทาง การปฏิบัติงานและมีมาตรการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตาม มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้ง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ



- ๒ -

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดให้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้สำหรับการ ๑. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงและบริหารข้อมูล

บริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ ได้อย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีระบบสารสนเทศ

การปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติงาน ในการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน การรายงาน และการ

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมด้วยระบบการติดต่อสื่อสาร ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล มีการสื่อสาร ๒. มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาท ปัญหา จุดอ่อนของการ ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกันภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกได้สะดวก

ควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข จัดให้มีช่องทางให้บุคลากร มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบที่เชื่อถือได้ บุคลากรมีความรู้

ในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อ ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศได้ระดับหนึ่ง พอที่จะสนับสนุนให้

เสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และองค์กรได้

๕. กิจกรรมติดตามผล

กำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบ ๑. มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ

แผนและผลการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้บริหารทราบ มีการติดตาม หัวหน้ากลุ่มงานฯ และหัวหน้าหน่วยงาน  สรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้า

ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ หน่วยงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

ประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มงานฯ ในลักษณะการ ๒. หัวหน้ากลุ่มงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานฯ ทุก 6

ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็น เดือน ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ 2 ครั้ง

อิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมการรายงานผลการประเมินต่อ ๓. มีการประเมินผลจากการตรวจสอบติดตามของผู้ประเมินที่เป็นอิสระ (จากต้นสังกัด)

หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อปฏิบัติ หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ เพื่อติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน   พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ

สอดคล้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งการ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ผลการประเมินโดยรวม

องคการบริหารสวนตำบลหวยโรง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักปฏิบัติการควบคุมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

อย่างไรก็ตาม   มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๑.การจัดทำประชาคมแผนพัฒนา

ความเสี่ยง

เจาหนาที่ประชาสัมพันธไมทั่

วถึง

สาเหตุ

ประชาชนขาดความรูความเ

ขาใจในการจัดทำแผนพัฒนา

๑.

มีการประชาสัมพันธในการจัดทำแผ

น

๒.มีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ

๑.ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม

๒.

ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในกา

รเขารวมจัดทำแผน

๑.

เจาหนาที่ประชาสัมพันธไม

ทั่วถึง

๒.

ประชาชนขาดความรูความ

เขาใจในการจัดทำแผนพัฒ

นา

๑.

เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธเชนแ

จงกำนันผูใหญบานเสียงตามสายกระจา

ยขาว

๒.

จัดทำแผนพับใหความรูและประโยชนที่ไ

ดรับในการจัดทำแผนพัฒนา

๓.

เจาหนาที่เขารวมใหความรูของประชาช

นในการมีสวนรวมของการประชุมประจ

ำเดือนหมูบาน

สำนักปลัด

อบต.หวยโรง

วัตถุประสงค : 

-

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาท

องถิ่น

-

เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยก

ารจัดทำแผนพัฒนา



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : 

คุมครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่

งแวดลอม

กิจกรรม

๒.การลดปญหาภาวะโลกรอน 

ความเสี่ยง

๑.

คือการปลูกตนไมแตยังไมคร

อบคลุมทุกพื้นที่/เสนทางภา

ยในตำบล

๒.

เจาหนาที่ยังขาดจิตสำนึกใน

การรวมลดการใชพลังงาน 

สาเหตุ

๑.

ประชาชนไมไดตระหนักถึงป

ญหาโลกรอนเทาที่ควร

๒.ประชาชนไมคำนึงถึงผล 

ประโยชนของตนไม

๓.

เจาหนาที่ยังขาดวินัยในการ

ลดพลังงาน 

มีการประชาสัมพันธในการชวยกันล

ดปญหาสภาวะโลกรอน

๑.ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม

๒.

ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในกา

รเกิดสภาวะโลกรอน

๓.

เจาหนาที่ยังขาดจิตสำนึกในการใชพลังงา

น

๑.

คือการปลูกตนไมแตยังไมค

รอบคลุมทุกพื้นที่/เสนทาง

ภายในตำบล

๒.

ประชาชนไมไดตระหนักถึง

ปญหาโลกรอนเทาที่ควร

๓.

ประชาชนไมคำนึงถึงผลปร

ะโยชนของตนไม

๑.อบต.

หวยโรงออกรณรงคการลดใชพลังงานภา

ยในตำบล

๒.

ออกมาตรการใหเจาหนาที่ทุกคนมีจิตสำ

นึกในการลดใชพลังงาน

สำนักปลัด

อบต.หวยโรง

วัตถุประสงค : 

-

เพื่อใหภายในตำบลมีสภาพแวดลอมที่ดีมีความรมรื่นข

องตนไม

-เพื่อใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของตนไม

-

เพื่อใหเจาหนาที่ยังขาดจิตสำนึกในการรวมลดการใช

พลังงานหันมาใสใจในการใชพลังงาน



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ

๓.ปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ 

(ไขเลือดออก) และโรคติดตอที่เกิดขึ้นใหม

ประชาชนไมใหความสำคัญแ

ละขาดจิตสำนึกในการกำจัด

ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบานเ

รือน 

๑.

มีการใหบริการฉีดพนกำจัดยุงในบริเ

วณบานเรือน โรงเรียน

๒.

มีการประชาสัมพันธในการปองกันไ

ขเลือดออก

๑.

ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในกา

รกำจัดลูกน้ำยุงลาย

๒.วัดจากสถิติจำนวนผูปวยไขเลือดออก

๑.

ประชาชนยังเจ็บปวยจากโ

รคไขเลือดออก

๒.

มีแหลงเพาะพันธุยุงลายจำ

นวนมาก

จัดใหมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มพูนทั

กษะแก อสม.

กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค : 

-

เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคอยางมีประสิทธิภา

พและประสิทธิผล

-ลดความเสี่ยงจากการเปนไขเลือดออก

-สนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๔.

ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรอ

งดองสมานฉันทเพื่อสรางความปรองดองและสามัคคีใ

นชุมชน

ความเสี่ยง

การเกิดความแตกแยกขึ้นใน

ชุมชนบางพื้นที่

สาเหตุ

ประชาชนยังขาดความเขาใจ

ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเ

อง

มีการประชาสัมพันธใหความรูกับปร

ะชาชนในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของ

ตัวเองและการอยูรวมกันภายในชุมช

น

ใหประชาชนมาทำกิจกรรมรวมกันกับหนว

ยงาน

การเกิดความแตกแยกขึ้นใ

นชุมชนบางพื้นที่

๑.

ผูนำชุมชนทำความเขาใจกับประชาชนใ

นหมูบานชุมชน

๒.จัดอบรมใหความรู

สำนักปลัด 

และทุกสวนราชการ

วัตถุประสงค : 

-

ตองการใหประชาชนมีความสามัคคีเขาใจและเคารพสิ

ทธิของซึ่งกันและกัน

-การอยูรวมกันภายในชุมชน



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ

กิจกรรม

๕.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ความเสี่ยง : 

มีเยาวชนและประชาชนติดย

าเสพติดซึ่งอาจเกิดการระบา

ดของยาเสพติดในกลุมเด็กแ

ละเยาวชนในพื้นที่

สาเหตุ 

เกิดจากความคึกคะนองของเ

ยาวชนพฤติกรรมเรียนแบบ

ตามสื่อตางๆ

รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ย

วกับโทษของยาเสพติด

สงเสริมกิจกรรมตานยาเสพติด เกิดจากความคึกคะนองอย

ากลองอยากรูของเยาวชน

พฤติกรรมเรียนแบบตามสื่

อตางๆ

ใหผูนำชุมชนมีสวนรวมสอดสองดูแล 

แจงเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด

สำนักปลัด 

และทุกสวนราชการ

วัตถุประสงค : 

เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และ

ฟนฟูผูติดยาเสพติดใหหายจากการติดยาและมีความเ

ปนอยูที่ดีขึ้นและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ำ 

และรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดิน 

และที่สาธารณะ รวมทั้ง 

การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กิจกรรม

๖.

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยการปองกันและแกไขป

ญหาการเกิดวาตภัย และอุทกภัย

ความเสี่ยง

ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอด

ทั้งปทำใหน้ำทวมขังนาขาวไ

ดรับความเสียหายบางสวน

สาเหตุ

เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีการ

ระบายน้ำจากพื้นที่ใกลเคียง

ทำใหน้ำทวมขังและกัดเซาะ

ถนนไดและไมมีทอระบายน้ำ

และเขาทวมนาขาวเกษตรกร

๑.

มีการประชาสัมพันธในเรื่องของภัยธ

รรมชาติ

๒.

มีการชวยเหลือปญหาที่เกิดจากภัยธ

รรมชาติ

ความสามารถในการชวยเหลือประชาชนเ

มื่อเกิดสาธารณภัย

ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอ

ดทั้งปทำใหน้ำทวมขังนาขา

วไดรับความเสียหายบางสว

น

๑.

จัดทำประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับส

าเหตุและผลกระทบจากวาตภัยและอุท

กภัย

๒.

จัดตั้งอาสาสมัครเครือขายเตือนภัยในห

มูบาน

๓.

ปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

สำนักปลัด

อบต.หวยโรง

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัย

ธรรมชาติและภัยตางๆ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : 

บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

กิจกรรม

๗.

ฟนฟูเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางยั่งยืนกิจกรรมสงเสริม

กลุมอาชีพ

ความเสี่ยง

มีการจำหนายสินคาไดนอยเ

กิดการขาดทุน

สาเหตุ

๑.ขาดการประชาสัมพันธ

๒.ขาดชองทางการจำหนาย

๑.

สงเสริมในการทำกิจกรรมของกลุมอ

าชีพในตำบล

๒.

มีการประชาสัมพันธสินคาของกลุมอ

าชีพในเว็บไซตของอบต.

๑.ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม

๒.

ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในกา

รเขารวมกิจกรรมกลุมอาชีพ

ประชาชนไมตระหนักถึงคว

ามสำคัญในการเขารวมกิจ

กรรมกลุมอาชีพ

๑.ประสานหาแหลงเงินทุนทางธนาคาร 

SME

๒.เพิ่มชองทางการจำหนายทาง 

Internet , พาณิชยคลังจังหวัด ฯลฯ

๓.

จัดเพิ่มความรูศึกษาอบรมในดานการผลิ

ตใหไดมาตรฐาน

สำนักปลัด 

อบต.หวยโรง

วัตถุประสงค : 

-เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

-เปนการสรางรายไดใหกับชุมชน



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๘.การพัฒนาและจัดเก็บรายได

ความเสี่ยง

๑.

ยังไมสามารถนำระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินม

าใชไดเนื่องจากเจาหนาที่ยัง

ขาดความเขาใจในระบบการ

ใชงาน

๒.

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะ

เบียนทรัพยสินยังไมเปนปจจุ

บัน

๑.

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนท

รัพยสิน

๒.

สงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเขาอบรมเพื่

อเพิ่มศักยภาพการทำงานใหเปนไปต

ามเปาหมาย

๓.

จัดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

๔.

การออกพื้นที่เปนการใหบริการแกป

ระชาชนผูเสียภาษีและเปดโอกาสสร

างความสรางใจอันดีกับประชาชนผูเ

สียภาษี

๑.

มีการมอบหมายงานจากผูบริหารในการคว

บคุมดูแลเรื่องระเบียบฯงานพัฒนาและจัดเ

ก็บรายได

๒.

เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในระบบแ

ผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจึงยังไมได

นำมาใชประโยชนในการทำงาน

๓.

เจาหนาที่ออกใหบริการจัดเก็บภาษีนอกส

ถานที่

๑.

ยังไมสามารถนำระบบแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ

นมาใชไดเนื่องจากเจาหนา

ที่ยังขาดความเขาใจในระบ

บการใชงาน

๒.

การจัดทำแผนที่ภาษีและท

ะเบียนทรัพยสินยังไมเปนป

จจุบัน

๑.

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเ

พื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากยิ่งขึ้

น

๒.

จัดหาบุคลากรในการดำเนินงานดานกา

รจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๓.

สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ

งานในหนาที่ตามที่หนวยงานตางๆจัด

กองคลัง

กองชาง

สำนักปลัด

วัตถุประสงค : เพื่อใหการจัดเก็บรายไดขององคการ 

บริหารสวนตำบลมีประสิทธิภาพถูกตองสามารถจัดเก็

บรายไดใหเปนไปตามกฎหมาย

ระเบียบ 



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๙.กระบวนการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยง 

เปนการปรับเปลี่ยนกระบวน

การจัดซื้อจัดจางตามพระรา

ชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางแล

ะการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.

๒๕๖๐และระเบียบหนังสือสั่

งการที่ออกมาเรื่อยๆ

๑.

ศึกษาระเบียบกฎกระทรวงหนังสือสั่

งการเกี่ยวกับวิธี/ขั้นตอนกระบวนกา

รจัดการพัสดุที่มีการแกไขเพิ่มเติม 

๒.

การลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบ

บ e-GP ใหเปนปจจุบัน 

๓.

กำชับเจาหนาที่ประกาศเผยแพรขอ

มูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอยางเป

ดเผยตอสาธารณชนลงเว็บไซตของห

นวยงานกรมบัญชีกลาง 

หรือชองทางอื่น

๔.

การสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงการ

ติดตอสื่อสารกับหนวยงานของรัฐเพื่

อติดตอสอบถามขอปฏิบัติใหมีความ

ชัดเจน

๑.

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิ

ธีการตามระเบียบกฎกระทรวงและหนังสือ

สั่งการ 

๒.

ประชุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงแน

ะนำแนวทางปฏิบัติและใหมีสวนรวมในกา

รพัฒนา

และปรับปรุงนโยบาย

๓.

ไมมีขอรองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสียแล

ะมีการแขงขันในการยื่นเสนอราคาหลากห

ลาย

๑.

การไมปฏิบัติตามขอระเบีย

บขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุ

กขั้นตอนทำใหเกิดความผิด

พลาดและเกิดความเสียหา

ยตอหนวยงาน 

๒.

ปญหาการรองเรียนผูมีสวน

ไดสวนเสีย

๓.

การมีผลประโยชนทับซอน

๔.

เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบั

ติงานเชนเครื่องสแกนสัญญ

าณอินเตอรเน็ตเครื่องคอม

พิวเตอรที่ลาสมัย

๕.

การแตงตั้งหัวหนาเจาหนา

ที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุซึ่

งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัด

ซื้อจัดจางหรือการบริหารพั

สดุมาเปนคณะกรรมการจั

ดซื้อหรือจัดจาง

๑.

สงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมโครงกา

รที่เกี่ยวของกับระเบียบวาดวยการจัดซื้

อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.

ศ.๒๕๖๐ อยางสม่ำเสมอ ๒.

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบั

ติงานใหมีประสิทธิภาพ

งานพัสดุ 

และทะเบียนทรัพยสิน

กองคลัง

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการจัดหาพัสดุถูกตองตามพระราชบัญญัติวาด

วยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : ภารกิจดานอื่นๆ

กิจกรรม

๑๐.ขาดบุคลากรตำแหนงวิศวกรโยธา

ความเสี่ยง

อาจเกิดความลาชาในขั้นตอ

นการปฏิบัติงาน

สาเหตุ

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ตำแหนงวิศวกรโยธา

๑.

อาจเกิดความลาชาในขั้นตอนการป

ฏิบัติงาน

๒.

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตำแหนง

วิศวกรโยธา

สรรหาเจาหนาที่ตำแหนงวิศวกรโยธา ๑.

ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานใ

นตำแหนงวิศวกรโยธา

๒.

ภาระคาใชจายดานบริหาร

งานบุคคลของอบต.

อยูในระดับที่สูงจึงยังไมสา

มารถสรรหาตำแหนงดังกล

าวได

สรรหาเจาหนาที่ตำแหนงวิศวกรโยธา กองชาง

วัตถุประสงค : 

เพื่อปองกันความลาชาในขั้นตอนการปฏิบัติงานกอสร

าง



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  :  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

กิจกรรม

๑๑.การแกปญหาการจายเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 

พิการ เอดส

ความเสี่ยง

ผูไดรับเบี้ยยังชีพไมใหความร

วมมือหรือขาดความเขาใจกร

ณีการโอนยายออกจากพื้นที่

กรณีไดรับเงินสวัสดิการหรือ

สิทธิประโยชนอื่นจากรัฐและ

ผูไดรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต

สาเหตุ

ประชาชนไมมีความรูความเ

ขาใจและการประชาสัมพันธ

ที่มีอยูอาจยังไมทั่วถึง

๑.

ผูไดรับเบี้ยยังชีพไมใหความรวมมือห

รือขาดความเขาใจกรณีการโอนยาย

ออกจากพื้นที่กรณีไดรับเงินสวัสดิกา

รหรือสิทธิประโยชนอื่นจากรัฐ 

และผูไดรับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต

๒.

ประชาชนไมมีความรูความเขาใจแล

ะการประชาสัมพันธที่มีอยูอาจยังไม

ทั่วถึง

ประเมินผลจากการเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพใ

นแตละปวามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ประชาชนไมสามารถรับรูข

าวสารไดอยางทั่วถึงเนื่องจ

ากสภาพพื้นที่ในตำบลและ

บางแหงมีสภาพที่อยูอาศัย

หางไกลชุมชน

เพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจายเ

บี้ยยังชีพใหมากขึ้นหมั่นทำความเขาใจกั

บประชาชนทุกครั้งที่มีการประชุมหรือก

ารจัดกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พิการ เอดส 

เปนไปอยางถูกตอง



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  :สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

กิจกรรม

๑๒.งานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ความเสี่ยง

งานบริหารจัดการศูนยพัฒน

าเด็กเล็กยังปฏิบัติไมครบถว

นตามบทบาทหนาที่และภาร

กิจงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็

ก

สาเหตุ

๑.

ไมมีครูผูดูแลเด็กที่เปนขารา

ชการมีแตครูที่เปนพนักงาน

จางตามภารกิจและยังไมเขา

ใจในระเบียบการทำงานตาง

ๆ เชน 

การจัดซื้อจัดจางของศูนยพั

ฒนาเด็กเล็ก

๒.

ขาดทักษะในการเรียนรูงานใ

หมๆจึงทำใหการนำความรูที่

ไดมาปรับใชในการปฏิบัติงา

นในหนาที่ไมครบถวน 

๑.

งานบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็

กยังปฏิบัติไมครบถวนตามบทบาทห

นาที่และภารกิจงานของศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็ก

๒.

ไมมีครูผูดูแลเด็กที่เปนขาราชการมีแ

ตครูที่เปนพนักงานจางตามภารกิจแ

ละยังไมเขาใจในระเบียบการทำงาน

ตางๆเชนการจัดซื้อจัดจางของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

๓.

ขาดทักษะในการเรียนรูงานใหมๆจึง

ทำใหการนำความรูที่ไดมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานในหนาที่ไมครบถวน

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ

๑.

งานบริหารจัดการศูนยพัฒ

นาเด็กเล็กยังปฏิบัติไมครบ

ถวนตามบทบาทหนาที่และ

ภารกิจงานของศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็ก 

๒.

ไมมีครูผูดูแลเด็กที่เปนขาร

าชการมีแตครูที่เปนพนักงา

นจางตามภารกิจและยังไมเ

ขาใจในระเบียบการทำงาน

ตางๆเชนการจัดซื้อจัดจาง

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑.

เพิ่มพูนทักษะและปรับทัศนะคติในการท

ำงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๒.

กำกับดูแลในการวางแผนการปฏิบัติงาน

ลวงหนาใหชัดเจนยิ่งขึ้น

๓.

ติดตามการทำงานของครูผูดูแลเด็กใหใก

ลชิดยิ่งขึ้นโดยเนนระเบียบเปนหลัก

๔.

กำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใหชั

ดเจนและรายงานการปฏิบัติงานตามกำ

หนด 

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปต

ามกฎหมายและระเบียบขอบังคับอยางมีประสิทธิภาพ



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

กิจกรรม

๑๓.

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ความเสี่ยง

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็

กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทอ

งถิ่น

สาเหตุ

๑.

ดานบุคลากรและการบริหาร

จัดการ 

การแบงงานที่จะตองปฏิบัติใ

นการบริหารจัดการศูนยพัฒ

นาเด็กเล็กยังไมครอบคลุมงา

นธุรการการเงินและพัสดุ

๒.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแว

ดลอมยังไมไดมาตรฐานตาม

แบบแปลนของกรมสงเสริมก

ารปกครองทองถิ่น

๓.

ดานการมีสวนรวมและการส

นับสนุนจากชุมชนยังมีนอย  

๑.

ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ

การแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการบ

ริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไม

ครอบคลุมงานธุรการการเงินและพัส

ดุ

๒.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมยั

งไมไดมาตรฐานตามแบบแปลนของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๓.

ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุน

จากชุมชนยังมีนอย 

๑.

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ

๒.

จากการมีสวนรวมของผูปกครองในชุมชน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

๑.

การดำเนินงานศูนยพัฒนาเ

ด็กเล็กไมเปนไปตามมาตรฐ

านศูนยพัฒนาเด็กเล็กกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่

น

๒.

การแบงงานที่จะตองปฏิบั

ติในการบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กยังไมครอบค

ลุมงานธุรการการเงินและพั

สดุ

๓.

ดานอาคารสถานที่และสิ่งแ

วดลอมยังไมไดมาตรฐานต

ามแบบแปลนของกรมสงเส

ริมการปกครองทองถิ่น ๔.

ดานการมีสวนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชนยังมีนอ

ย 

๑.

สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรทางการ

ศึกษาโดยการสงตัวเขาฝกอบรมหลักสูต

รตางๆที่เกี่ยวของ

๒.

ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหไดมา

ตรฐานดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมแล

ะความปลอดภัย ๓.

ดานการมีสวนรวมของผูปกครองชุมชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงา

นที่เกี่ยวของโดยจัดกิจกรรมใหผูปกครอ

งและชุมชนเขามามีสวนรวมและบทบา

ทในการจัดการศึกษาปฐมวัยเชนเชิญผูป

กครองมาเปนวิทยากรทองถิ่น,

การเลานิทานฯลฯ  

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหการดำเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปต

ามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการป

กครองทองถิ่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



แบบ ปค ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ  

ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุมภายใน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจ  : สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ  

กิจกรรม

๑๔.งานศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง

งานดานศาสนา ศิลปะ 

ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป

ญญาทองถิ่นยังขาดการสงเส

ริมและความรวมมือในการจั

ดกิจกรรมประเพณีตางๆ

สาเหตุ

ดานการมีสวนรวมรวมมือแล

ะการสนับสนุนจากชุมชนยัง

มีนอย

๑.งานดานศาสนา ศิลปะประเพณี 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นยังข

าดการสงเสริมและความรวมมือในก

ารจัดกิจกรรมประเพณีตางๆ ๒.

ดานการมีสวนรวมรวมมือและการส

นับสนุนจากชุมชนยังมีนอย

๑.

ประเมินผลจากขอทักทวงในการปฏิบัติขอ

งหนวยตรวจ ๒.

จากการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ประชาชนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมนอยและไมเห็นถึง

ความสำคัญกับกิจกรรมที่จั

ดขึ้น

๑.

ดานการมีสวนรวมของประชาชนและห

นวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมมุงเนนให

ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมการ

จัดกิจกรรมสงเสริมศาสนาและศิลปะ 

ประเพณีวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น

๒.

ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกั

บเพื่อใหทราบรายละเอียดการจัดกิจกรร

ม

๓.

ประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดกิจกร

รมใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหประชาชนไดรับรู

ถึงความสำคัญของกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค : 

เพื่อใหสามารถสงเสริมการจัดสงเสริมศาสนา 

ศิลปะประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

(นายเมี้ยน ดวงเนตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



รายละเอียดแนบ ๑

ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  มีดังนี้

๑.๑ ๑.เจาหนาที่ประชาสัมพันธไมทั่วถึง

๒.ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนา

๑.๒

๑.คือการปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่/เสนทางภายในตำบล

๒.ประชาชนไมไดตระหนักถึงปญหาโลกรอนเทาที่ควร

๓.ประชาชนไมคำนึงถึงผลประโยชนของตนไม

๑.๓ ๑.ประชาชนยังเจ็บปวยจากโรคไขเลือดออก

๒.มีแหลงเพาะพันธุยุงลายจำนวนมาก

๑.๔ การเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชนบางพื้นที่

๑.๕ เกิดจากความคึกคะนองอยากลองอยากรูของเยาวชนพฤติกรรมเรียนแบบตามสื่อตางๆ

๑.๖ ในฤดูฝนเกิดฝนตกชุดตลอดทั้งปทำใหน้ำทวมขังนาขาวไดรับความเสียหายบางสวน

๑.๗ ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในการเขารวมกิจกรรมกลุมอาชีพ

๑.๘

๑.ยังไมสามารถนำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชไดเนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดความเขาใจในระบบการใชงาน

๒.การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินยังไมเปนปจจุบัน

๑.๙ ๑.การไมปฏิบัติตามขอระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนทำใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายตอหนวยงาน 

๒.ปญหาการรองเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย

๓.การมีผลประโยชนทับซอน

๔.เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานเชนเครื่องสแกนสัญญาณอินเตอรเน็ตเครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย

๕.

การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุมาเปนคณะกรรมการจัด

ซื้อหรือจัดจาง

๑.๑๐ ประชาชนในชุมชนเขารวมกิจกรรมนอยและไมเห็นถึงความสำคัญกับกิจกรรมที่จัดขึ้น



รายละเอียดแนบ ๒

การปรับปรุงการควบคุมภายใน  มีดังนี้

๒.๑ ๑.เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธเชนแจงกำนันผูใหญบานเสียงตามสายกระจายขาว

๒.จัดทำแผนพับใหความรูและประโยชนที่ไดรับในการจัดทำแผนพัฒนา

๓.เจาหนาที่เขารวมใหความรูของประชาชนในการมีสวนรวมของการประชุมประจำเดือนหมูบาน

๒.๒

๑.อบต.หวยโรงออกรณรงคการลดใชพลังงานภายในตำบล

๒.ออกมาตรการใหเจาหนาที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการลดใชพลังงาน

๒.๓ จัดใหมีการอบรมใหความรูเพื่อเพิ่มพูนทักษะแก อสม.

๒.๔ ๑.ผูนำชุมชนทำความเขาใจกับประชาชนในหมูบานชุมชน

๒.จัดอบรมใหความรู

๒.๕ เกิดจากความคึกคะนองอยากลองอยากรูของเยาวชนพฤติกรรมเรียนแบบตามสื่อตางๆ

๒.๖ ๑.จัดทำประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย

๒.จัดตั้งอาสาสมัครเครือขายเตือนภัยในหมูบาน

๓.ปรับปรุงแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๗ ประชาชนไมตระหนักถึงความสำคัญในการเขารวมกิจกรรมกลุมอาชีพ

๒.๘

๑.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อใหการจัดเก็บภาษีเปนระบบมากยิ่งขึ้น

๒.จัดหาบุคลากรในการดำเนินงานดานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

๓.สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามที่หนวยงานตางๆจัด

๒.๙ ๑.การไมปฏิบัติตามขอระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของทุกขั้นตอนทำใหเกิดความผิดพลาดและเกิดความเสียหายตอหนวยงาน 

๒.ปญหาการรองเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย

๓.การมีผลประโยชนทับซอน

๔.เทคโนโลยีที่ใชในการปฏิบัติงานเชนเครื่องสแกนสัญญาณอินเตอรเน็ตเครื่องคอมพิวเตอรที่ลาสมัย

๕.

การแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาที่พัสดุซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุมาเปนคณะกรรมการจัด

ซื้อหรือจัดจาง

๒.๑๐

๑.

ดานการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมมุงเนนใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมการจัดกิจกรรมสงเส

ริมศาสนาและศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

๒.ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวกับเพื่อใหทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรม

๓.ประชาสัมพันธรายละเอียดการจัดกิจกรรมใหมากยิ่งขึ้นเพื่อใหประชาชนไดรับรูถึงความสำคัญของกิจกรรม
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