




แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอ าเภอศรีประจันต์ 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้รับประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561   ด้วยวิธีการที่หน่วยงาน ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกล่าว ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานรัฐ   พ.ศ. 2561   ภายใต้  การก ากับดูแล
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือ ปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

(1) ความเสี่ยงที่มีอยู่ทีต่้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส านักปลัด 

๑. กิจกรรมด้านการวางแผนและการจัดท าแผน เป็นความเสี่ยงในภารกิจความไม่สอดคล้องของแผน
กับแผนชุมชนและการไม่ครอบคลุมทุกบทบาท ภารกิจไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ 

๒. กิจกรรมด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ เป็นความเสี่ยงในการวางแผนการท างาน การใช้
จ่ายเงินตามงบประมาณยังต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผน 

๓. กิจกรรมด้านการจัดประชุมประชาคม เป็นความเสี่ยงที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญในการประชุมประชาคม 

๔. กิจกรรมด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็น
ความเสี่ยงของประชาชนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยังมีความแตกแยกทางความคิดอย่างสิ้นเชิง 

๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงในภารกิจที่สืบเนื่องจากปัญหา
ยาเสพติดที่เกิดข้ึนในต าบล ท าให้ประชาชนเดือดร้อนจากอาชญากร และการลักขโมย 



๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงของประชาชนที่อาจเกิด 
สาธารณภัยต่าง ๆ อย่างกะทันหัน โดยไม่อาจคาดการล่วงหน้าได้ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย 
 

กองคลัง 

๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  
1.1  เป็นความเสี่ยงในภารกิจการวางฎีกาเบิกจ่ายของหน่วงงานในสังกัด ไม่เป็นไปตาม

ก าหนดเวลา 
1.2  การจ่ายเงินเพื่อการเร่งด่วน 
1.3  การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
1.4  ผู้ยืมเงินมักไม่ส่งเงินใช้ตามก าหนดเวลา 

๒. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  
2.1 ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังไม่เข้าใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 
2.2 ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการยื่นเสียภาษี 
2.3 ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี 

๓. กิจกรรมด้านงานพัสดุ  
       3.1 การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตามคุณสมบัติของพัสดุ อาจท าให้ทรัพย์สินช ารุดก่อนเวลา 
       3.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินยังไม่ค่อยเป็นระบบ 
       3.3 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินเพียงคนเดียวท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
       3.4 หน่วยงานจัดซื้อพัสดุเองโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบท าให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 
 

กองช่าง 

๑. กิจกรรมด้านการซ่อมบ ารุงถนน 
1.1 การด าเนินการซ่อมแซมถนนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงได้เพียงพอ 

 เนื่องจากถนนบางเส้นทางการก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน และเกิดช ารุดได้ง่าย เนื่องจากประชาชนใช้เส้นทางในการ
บรรทุกของหนักท าให้เกิดการช ารุดแตกร้าวได้ง่าย 

1.2 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในการบรรทุกตามน้ าหนักใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล มด
แดง 

  
 

 

           



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
1.1 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 
1.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
 

๒. กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่  
2.1 ด้านการศึกษาในต าบลมดแดงยังมีความเสี่ยงในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ 
2.2 การพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนยังไม่เท่ากับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเมือง 
 

๓. กิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  
  3.1 เศรษฐกิจในต าบลมดแดงยังซบเซาไม่มีการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
  3.2 ประชาชนในต าบลมดแดงยังมีผู้ว่างงานอีกเป็นจ านวนมากท าให้การเงินไม่หมุนเวียนภายใน
ต าบล 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑. กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข  
  1.1 หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขมีบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับงานและนโยบายที่ได้รับให้ด าเนินการ 
  1.2 การพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เพราะขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโรคร้อน 
2.1 ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาภาวะโรคร้อนท่ีก าลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
2.2 คนไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภัยธรรมชาติ 
 

3. กิจกรรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือจากประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
3.1 ในพื้นท่ีต าบลมดแดงยังมีโรคติดต่อที่ยังต้องป้องกันและรอช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 
3.2 โรคระบาดต่าง ๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีการควบคุมท าให้ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วจนเกินการ

ควบคุมได้ของคนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (2) การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส านักปลัด 

๑. กิจกรรมด้านการวางแผนและการจัดท าแผน  
การปรับปรุง  - ทบทวนบทบาทภารกิจก าหนดวัตถุประสงค์และช่วงเวลาให้สอดคล้องกับแผนชุมชน 
การปรับปรุง  - ปรับปรุงระบบและกระบวนการวางแผนขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนของผู้บริหารทุกระดับ 
การปรับปรุง  - ทบทวนปรับปรุงสาระของแผนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนให้ทันสมัย และอยู่ในกรอบ
เวลาที่ควรจะเป็นอยู่เสมอ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่วางไว้ 

 
๒. กิจกรรมด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ  

 การปรับปรุง  - จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้รับผิดชอบติดตามก ากับดูแล
การใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน 
การปรับปรุง  - จัดให้มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงิน และระบบรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด 
การปรับปรุง  - จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมการบัญชี และรายงานให้เป็นปัจจุบัน 
การปรับปรุง  - แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และให้มีการสอบทานอย่างสม่ าเสมอ 

  
3. กิจกรรมด้านการจัดประชุมประชาคม  

การปรับปรุง  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความส าคัญในการประชุมประชาคมหมู่บ้านว่ามีความส าคัญ
อย่างไรบ้าง และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างในการเข้าร่วมประชุม 

๔. กิจกรรมด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 การปรับปรุง  - จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
การปรับปรุง  - สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และให้รับฟังข่าวสารหลาย ๆ 
ด้านเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีความน่าจะเป็นมากที่สุด 
  

๕. กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
การปรับปรุง  - มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีโทษร้ายแรงอย่างไร และจะส่งผลเสียกับตนเอง และคน
รอบข้างอย่างไรบ้าง 
 การปรับปรุง  - มีการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในต าบลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
การปรับปรุง  - ส าหรับผู้ที่เคยติดยาเสพติด ถ้าเลิกได้แล้ว ให้คนรอบข้างให้ก าลังใจ เพื่อจะได้อยู่ในสังคมได้เป็นปกติ 
  

๖. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 การปรับปรุง  - มีมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีสาธารณภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 
การปรับปรุง  - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือจะได้ระงับเหตุที่อาจร้ายแรงให้บรรเทาลง 



 
 

กองคลัง 

1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี  
1.1  เป็นความเสี่ยงในภารกิจการวางฎีกาเบิกจ่ายของหน่วงงานในสังกัด ไม่เป็นไปตาม

ก าหนดเวลา 
การปรับปรุง  - ใช้มาตรการลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
การปรับปรุง  - ก าชับหน่วยราชการให้ด าเนินการให้ทันตามก าหนดเวลาและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
1.2  การจ่ายเงินเพื่อการเร่งด่วน 

การปรับปรุง  - ก าชับแต่ละส่วนแจ้งการยืมเงิน หรือเบิกเงินล่วงหน้าก่อน 3 วัน เพ่ือให้งานการเงินเตรียมความพร้อม
ในการเบิกจ่าย 

 

1.3  การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
การปรับปรุง  -  ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินให้ครบถ้วน เมื่อมีการจ่ายเงินทุกครั้ง 
การปรับปรุง  -  จัดให้แต่ละส่วนจัดท าฎีกาเอง โดยมีหัวหน้าส่วนตรวจสอบหลักฐานเป็นชั้นแรก 

 

1.4  ผู้ยืมเงินมักไม่ส่งเงินใช้ตามก าหนดเวลา 
การปรับปรุง  - ก าชับการส่งใช้เงินยืมตามก าหนดเวลา 

 

2. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  
2.1  ประชาชนผู้เสียภาษีบางรายยังไม่เข้าใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบ

ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 

การปรับปรุง  - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีและก าหนดเวลาในการเสียภาษีแก่ประชาชนในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

2.2 ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการยื่นเสียภาษี 

การปรับปรุง  - ก าชับเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตรา ติดตาม ผู้เสียภาษีการเกิดขึ้นของป้าย ร้านค้าต่าง ๆ เพื่อท าหนังสือ
แจ้งการเสียภาษี 
 

2.3 ยังไม่สามารถใช้โปรแกรมแผนที่ภาษี 
การปรับปรุง  - แจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้ 

 

    3. กิจกรรมด้านงานพัสดุ  
       3.1 การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตามคุณสมบัติของพัสดุ อาจท าให้ทรัพย์สินช ารุดก่อนเวลา 
การปรับปรุง  - ก าชับให้ทุกส่วนดูแล รักษาพัสดุของแต่ละส่วนเป็นอย่างดี 
 



       3.2 การเก็บรักษาทรัพย์สินยังไม่ค่อยเป็นระบบ 
การปรับปรุง  - ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลเก็บรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ 
 

       3.3 เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินเพียงคนเดียวท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
การปรับปรุง  - ก าชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ช่วยดูแลรักษาทรัพย์สิน 
 

       3.4 หน่วยงานจัดซื้อพัสดุเองโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบท าให้การเบิกจ่ายเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 
การปรับปรุง  - ก าชับให้แต่ละส่วนจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ตามที่ได้งบประมาณไว้ในข้อบัญญัติเพ่ือแจ้งส่วน
การคลังตรวจสอบงบประมาณ และจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบพัสดุ ให้เป็นแนวทางเดียวกันและการจัดซื้อต่าง ๆ ควร
ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบทุกครั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง 

 

กองช่าง 

1. กิจกรรมด้านการซ่อมบ ารุงถนน 
1.1  การด าเนินการซ่อมแซมถนนไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงได้เพียงพอ 

 เนื่องจากถนนบางเส้นทางการก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน และเกิดช ารุดได้ง่าย เนื่องจากประชาชนใช้เส้นทางในการ
บรรทุกของหนักท าให้เกิดการช ารุดแตกร้าวได้ง่าย 
การปรับปรุง  - ด าเนินการเรียกประชุมผู้น าชุมชนในการให้ความรู้การใช้ถนน 
 

1.2 ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในการบรรทุกตามน้ าหนักใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล มด
แดง 
การปรับปรุง  - ให้ผู้น าชุมชนเฝ้าระวังการใช้ถนนโดยให้บรรทุกตามน้ าหนักท่ีพึงจะรับได้ 

  
       

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  
1.1 ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 

การปรับปรุง  - จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนว่าทุกโรงเรียนมุ้งเน้นให้
ความรู้กับเด็กทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน 
 

1.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
การปรับปรุง  - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
เมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

๒. กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่ตามอ านาจหน้าที่  
2.1 ด้านการศึกษาในต าบลมดแดงยังมีความเสี่ยงในการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ 

การปรับปรุง  - มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในด้านการศึกษาเพ่ือจะได้ขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ทันเวลา 



 

2.2 การพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนยังไม่เท่ากับเด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตเมือง 
การปรับปรุง  - มีการศึกเพ่ิมเติมในอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับด้านการศึกษาเพ่ือที่จะได้บริหารงานด้านการศึกษาได้เต็ม
อ านาจหน้าที่ที่พึงจะท าได้ 

 

๓. กิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  
  3.1 เศรษฐกิจในต าบลมดแดงยังซบเซาไม่มีการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
การปรับปรุง  - มีการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในต าบลมดแดง เพ่ือให้เศรษฐกิจในต าบลได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและมีความ
ยั่งยืน 
 

  3.2 ประชาชนในต าบลมดแดงยังมีผู้ว่างงานอีกเป็นจ านวนมากท าให้การเงินไม่หมุนเวียนภายใน
ต าบล 
การปรับปรุง  - มีการอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในต าบลมีงานท า และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มี
ความยั่งยืน 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑. กิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรด้านสาธารณสุข  
  1.1 หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขมีบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกับงานและนโยบายที่ได้รับให้ด าเนินการ 
การปรับปรุง  - ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะได้พัฒนาไปทุก ๆ ด้านพร้อมกัน 
 

  1.2 การพัฒนาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เพราะขาดความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ 
การปรับปรุง  - ต้องจัดให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ปรึกษาหารือ ในเรื่องงานต่าง ๆ ที่ทาง 
อบต.จัดท าขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานนั้น ๆ เข้ามาร่วมรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโรคร้อน 
2.1 ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาภาวะโรคร้อนท่ีก าลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

การปรับปรุง  - ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้นโดยเริ่มต้นที่บ้านของเราก่อน 63 ล้านคน จะได้ต้นไม้เพ่ิมขึ้น 63 
ล้านต้น สามารถช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้น้อยลงได้ และช่วยกันขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิด
ปัญหาภาวะโรคร้อน 

 

2.2 คนไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภัยธรรมชาติ 
การปรับปรุง  - ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของปัญหาภาวะโลกร้อยที่ก าลังทวีความรุนแรงขึ้น 
 
 
 



3. กิจกรรรมด้านการป้องกันและช่วยเหลือจากประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
3.1 ในพ้ืนที่ต าบลมดแดงยังมีโรคติดต่อที่ยังต้องป้องกันและรอช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน 

การปรับปรุง  - มีมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต าบลมดแดงและพ้ืนที่ใกล้เคียงให้ห่างไกลจาก
โรคติดต่อต่าง ๆ 
 

3.2 โรคระบาดต่าง ๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีการควบคุมท าให้ขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วจนเกินการ
ควบคุมได้ของคนในพ้ืนที่ 

การปรับปรุง  - เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในพ้ืนที่ต้องด าเนินการโดยทันทีที่จะควบคุมไม่ให้ระบาดไปยังพื้นที่อ่ืนๆ ได้อีก 
เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปจนอาจไม่สามารถควยคุมได้ 
 
 
 
 
      ลายมือชื่อ..................................................................... 
                          (นายบัญดิษฐ์  นวมทอง) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
                     วันที ่ 30  กันยายน  2561 
 
 
 
 หมายเหตุ :  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบภายใน       จึงไม่มีการจัดท าแบบรายงาน ปค.๖ 
     



แบบ ปค.4 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2561 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

     ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอ้ือต่อ
การควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน 
และ ด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และ
ให้อ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ตามโครงสร้างองค์กร 
โดยมีการแสดงผังโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนท าให้การมอบหมายงานเป็นไปตาม
ระบบโครงสร้างที่องค์กรจัดวางข้ึน 
      

๒. การประเมินความเสี่ยง 

     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน 
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกันในการท าให้งานประสบ
ผลส าเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้
อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงานมีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม นอกจากนี้มีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 

 

  

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมดแดง ในภาพรวมเหมาะสม
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในขององค์กร 
มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคนต้อง
ให้ความร่วมมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน 

 

 

 

     องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง มีการ
ประเมินความเสี่ยงร่วมกันของผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนงาน และบุคลากรในหน่วยงานเพราะเป็น
องค์กรขนาดเล็ก จะเน้นเรื่องการพูดคุยกันใน
ระดับส่วนย่อย และน าแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนด ตามเอกสาร
ค าแนะน า : การน ามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบ ประเมิน
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   

 

 

  

 

 



      แบบ ปค. ๔ 

                                     ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2561 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมที่
ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนดไว้ กิจกรรมเพ่ือการ
ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

 

 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

       มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้
ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสาร
ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วย
ให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 

 

 

 

     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างาน ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ต้องมีการพัฒนา
กิจกรรมให้ต่อเนื่องเพ่ือจะให้เกิดจุดอ่อนน้อย
ที่สุดหรือไม่มีเลย 

 

 

     องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ใช้
คอมพิวเตอร์จัดระบบสารสนเทศเก็บข้อมูล
สถิติเกี่ยวกับการบริหารงาน และระบบสื่อสาร
กับบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนใน
ต าบลโดยการประชุมและท าหนังสือแจ้งเวียน
ให้ทราบ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยติด
ประกาศหน้าส านักงาน  

 

 

 

 

 

 



       แบบ ปค. ๔ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  2561 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 

     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

     นอกจากมีการประเมินแบบรายครั้ง กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้
ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบถามได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

 

     การประเมินผลการควบคุมภายใน ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง   ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ก าหนด การจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลอยู่ใน
เกณฑ์ดีพอสมควรแต่ยังต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

 

ผลการประเมินโดยรวม   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการ
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 

                                       ชื่อผู้รายงาน………….……………………………………….. 

                                                                       (นายบัญดิษฐ์  นวมทอง) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
               วันที ่ 30  กันยายน  2561 



 
 



แบบ ปค.5 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรม  ด้านการวางแผนและจัดท าแผน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การวางแผนงานได้ครอบคลุมทุกภารกิจที่จะ
ด าเนินการ 
 
 
 
 

1.ความไมส่อดคล้อง
ของแผนและกลยุทธ์
ของหน่วยงานกับ
แผนชุมชน 
๒.  แผนปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานไม่
ครอบคลมุทุก
บทบาท ภารกิจไม่
ชัดเจนเพียงพอต่อ
การน าไปปฏิบัต ิ
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์
ตามสื่อต่าง ๆ เพ่ือ
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมประชาคม 
- เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.
และเป็น
คณะกรรมการใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต. 

๑. สอบทานความ
สอดคล้องของ
แผนปฏิบัติงานกับ
แผนชุมขน 
๒. ประเมินความ
เหมาะสมของแผน
และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามแผน 

 

-ประชาชน
ไม่ได้ให้
ความส าคัญ
ของการแสดง
ความคิดเห็น
ในในการ
จัดท าแผน 
- ประชาชนยัง
ไม่เข้าใจ
บทบาทของ
ตนเองในการ
ที่มีส่วนช่วย
พัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง 

๑. ทบทวนบทบาทภารกิจ
ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ช่วงเวลาให้สอดคล้องกับ
แผนชุมชน 
๒. ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการวางแผนของ
องค์กร โดยให้ความส าคญั
กับการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนของผู้บริหารทุก
ระดับ 
๓. ทบทวนปรับปรุงสาระ
ของแผนและระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตามแผนให้
ทันสมัย และอยู่ในกรอบ
เวลาที่ควรจะเป็นอยูเ่สมอ 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
วางไว ้

ส านักปลัด 

 
 

 



แบบ ปค.5 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรม  ด้านการบริหารและควบคุมงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การบริหารและควบคุมงบประมาณมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

๑. ไมม่ีการวาง
แผนการท างาน
โดยเฉพาะแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
แผนการใช้จ่ายเงิน 
๒. การใช้จ่ายเงิน
ล่าช้าไมเ่ป็นไปตาม
แผน 
๓. ระบบการ
ควบคุมและบันทึก
บัญชีไม่รดักุมและไม่
เป็นปัจจุบัน 

- มีการจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ทุกไตรมาส 
- มีมาตรการเร่งรัด
การใช้จ่าย
งบประมาณให้ตรง
ตามแผนการใช้
จ่ายเงิน 
- มีการตัดยอดเงิน
ในงบประมาณร่าย
จ่ายที่เป็นปัจจุบัน 

๑. ติดตามผลการ
ด าเนินการใช้จ่ายเงิน
และผลการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
รวมทั้งความสม่ าเสมอ
ถูกต้องทันเวลาของ
การรายงานการใช้
จ่ายเงิน 
๒. วิเคราะห์
เปรียบเทยีบแผนและ
ผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

 

-มีการเพิ่มร่าย
จ่ายแบบ
โครงการ
เร่งด่วนทั้ง
หนังสือสั่งการ
ด่วน โดยไม่มี
ในแผนและ
โครงการตาม
นโยบาย
รัฐบาลแบบ
เร่งด่วนแทรก
เข้ามา 

๑. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิงานหรือ
แผนการจดัซื้อจัดจา้ง และให้มี
ผู้รับผิดชอบติดตามก ากับดูแลการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน 
๒. จัดให้มรีะบบควบคุมการใช้
จ่ายเงิน 
และระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
อย่างเข้มงวด 
๓. จัดให้มผีู้รับผิดชอบในการสอบ
ทาน 
ระบบการควบคุมการบัญชี และ
รายงานให้เป็นปัจจุบัน 
๔. แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผดิชอบ
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และให้มี
การสอบทานอย่างสม่ าเสมอ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรม  ด้านการจัดประชุมประชาคม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

๑. ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

๒. ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังไมเ่ห็น
ความส าคญัในการ
ประชุมประชาคมว่า
มีความส าคัญ
อย่างไร 
 

- ประชาสัมพันธ์
ทางอินเตอร์เน็ต 
ทั้งทางเว็บไซด์ ไลน์
และเฟสบุ๊ค 
- ประชาสัมพันธ์
ทางหอกระจายข่าว 
และเสียงไร้สายของ 
อบต.มดแดง 

๑. ติดตามและ
ประเมินการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ตามแผน 
๒. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตาม
กฎหมายระเบยีบและ
มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

-ประชาชน
ต้องท ามาหา
กินจึงไม่มีเวลา
มาร่วม
ประชาคม 
- ผู้น ามาเห็น
ความส าคัญใน
การประชาคม 

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงความส าคญัในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านว่ามีความส าคัญ
อย่างไรบ้าง และประชาชนจะได้
ประโยชน์อะไรบ้างในการเข้าร่วม
ประชุมประชาคม 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๔. กิจกรรม  ด้านการปกปูองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

๑. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็น
ประมุข 

๒. ประชาชนยังมี
ความแตกแยกใน
ความคิด จึงท าให้มี
ความเห็นตา่งอย่าง
สิ้นเชิง 

- การจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน 
- จัดโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
สามัคคีให้
ประชาชนได้
ร่วมกันท าเกิดความ
สามัคคีร่วมแรงร่วม
ใจกัน 

ติดตามการปรับปรุง 
ควบคุมภายในตาม
แผน พบว่ายังมีส่วนท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ 

 

๑. ประชาชนยัง
ขาดความรู้
ความเข้าใจใน
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

๒. ประชาชนยัง
มีความแตกแยก
ในความคิด จึง
ท าให้มี
ความเห็นตา่ง
อย่างสิ้นเชิง 

๑. จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

๒. สรา้งความรู้ ความเข้าใจให้
ประชาชนให้ไดร้ับข่าวสารที่เป็นจริง 
และให้รับฟังข่าวสารหลาย ๆ ดา้น
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่า
ข้อมูลใดมีความน่าจะเป็นมากที่สดุ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 
 
 

 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการ 
หรือภารกจิอื่นๆ ที่ส าคัญของหนว่ยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

๕. กิจกรรม  ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลมดแดงได้ช่วยกันขจัดปัญหา
ยาเสพตดิให้หมดไปจากต าบล 
 
 
 
 

๖. กิจกรรม  ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนในต าบลมดแดงปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาต ิ

๑. มีปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิเกดิขึ้นใน
พื้นที่ต าบลมดแดง 

๒. มีปัญหาที่
สืบเนื่องจากยาเสพ
ติดที่ท าให้ประชาชน
เดือดร้อนจาก
อาชญากร และการ
ลักขโมย 

๑. ประชาชนยังมี
ความเสีย่งกับสา
ธารณภัยต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นกะทันหัน 

๒. ในพ้ืนท่ีมี
เหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดการไดล้่วงหน้า 
เช่น ภัยแล้ง วาตภยั 
อุทกภัย 

- จัดโครงการ
แข่งขันกีฬาด้าน
ยาเสพติดเพ่ือให้
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
 
- มีการตรวจพื้นที่ 
มีการอยู่เวรเพื่อ
รับแจ้งเหตุสา
ธารณภัยเพื่อเข้า
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้
ทันท่วงที 

ติดตามการปรับปรุง 
ควบคุมภายในตาม
แผน พบว่ายังมีส่วนท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ 
 
 
 
 
 
ติดตามการปรับปรุง 
ควบคุมภายในตาม
แผน พบว่ายังมีส่วนท่ี
ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเตมิ 

 

๑. มีปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติดเกิดขึ้นในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

๒. มีปัญหาที่สืบเนื่อง
จากยาเสพติดที่ท าให้
ประชาชนเดือดร้อนจาก
อาชญากร และการลัก
ขโมย 
 
๑. ประชาชนยังมีความ
เสี่ยงกับสาธารณภัยต่าง 
ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
กะทันหัน 

๒. ในพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์ที่
ไม่อาจคาดการได้
ล่วงหน้า เช่น ภัยแล้ง 
วาตภัย อุทกภัย 

๑. มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพตดิว่ามโีทษร้ายแรงอย่างไร 
และจะส่งผลเสียกับตนเองและคน
รอบข้างอย่างไรบ้าง 

๒. มีการฝึกอาชีพให้ประชาชนใน
ต าบลใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
จะไดไ้มไ่ปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

๑. มีมาตรการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
พื้นที่ไว้ล่วงหน้า เมื่อมสีาธารณภยั
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะได้ช่วยแก้ไข
สถานการณ์ได้ทันท้วงท ี

๒. อบรมให้ความรู้กับประชาชนใน
พื้นที่เพ่ือจะไดร้ะงับเหตุที่อาจ
ร้ายแรงให้บรรเทาลง 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอ่ืนๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๗. กิจกรรม ด้านการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน การ
จ่ายขาดเงินสะสม และเบิกจา่ยเงิน
อื่น ๆ ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนดไว ้
 

 
๑. ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกา
ที่จะต้องเบิกจ่ายในคราว
เดียวกัน อาจท าให้เกิดการ
ผิดพลาด หรือตรวจสอบไม่
ละเอียด 
 

 
๑. จัดท ารายงานทางการเงนิทุก 
ๆ วันและสอบทานโดย ผอ.กอง
คลัง 
๒. มีการอบรมเกี่ยวกับการท างาน
เก่ียวกับการเงินบัญชี อยู่เสมอ 
เพื่อให้ทราบระเบียบใหม่ 
๓. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
การปฏิบัติงานดา้นการรับเงิน 
การจ่ายเงิน 
๔. ผอ.กองคลัง ต้องมีการ
ตรวจสอบการท างานเป็นประจ า 
เพื่อควบคุม และลดความ
ผิดพลาด 
๕. จัดให้มีการอบรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ กับเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

     
๑. การควบคุมที่
มีอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบยังมี
จ านวนจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ในกรณีมีฎีกา
หลายฎีกาที่จะต้อง
เบิกจ่ายในคราว
เดียวกัน อาจท าให้
เกิดการผิดพลาด 
หรือตรวจสอบไม่
ละเอียด  
๒. การตรวจฎีกา
อาจต้องใช้เวลาใน
การตรวจ เพื่อ
ปูองกันความ
ผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 
 
 

 
๑. ก ากับ ดูแล และ
ตรวจ ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องจาก ผอ.กอง
คลังผู้บงัคับบญัชาและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. ใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงิน-การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
กองคลัง 

 
 
 
 

 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๘. กิจกรรม การสรรหาบุคลากรด้านการ
คลัง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน รวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ก าหนด 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่เฉพาะดา้น
ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
มีการสรรหาบุคลากร
อย่างต่อเนื่องแล้ว แต่ยัง
ไม่มีผู้ใดสนใจมาด ารง
ต าแหน่ง  
๒. ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ท าให้การท างานมีความ
เสี่ยงต่อการควบคุม
ภายใน 
๓. เจ้าหน้าที่หนึ่งคนต้อง
ท างานหลายหน้าทีท่ าให้
เกิดความเสี่ยงในด้าน
การเงิน การคลัง 
 

๑. มีการสรรหาบุคลากร
และมอบหมายเจ้าหนา้ที่ที่
มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน
รักษาการในต าแหน่งแทน 
๒. มีการแบ่งงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่มีอยู่อย่าง
ชัดเจนเพื่อปูองกันและ
ควบคุมการปฏิบัตงิาน 
๓. มีการส่งเจ้าหน้าที่ดา้น
งานคลงัเข้ารับการอบรม
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุอยู่เสมอ 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจากขาด
บุคลากรเฉพาะดา้นใน
การปฏิบัติงาน ท าให้มี
ความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาดได้งา่ย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่เฉพาะ
ด้านยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการสรร-หา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
แล้ว แต่ยังไม่มผีู้ใด
สนใจมาด ารงต าแหนง่ 
๒. เจ้าหน้าที่หนึ่งคน
ต้องท างานหลาย
หน้าที่ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในด้านการเงิน 
การคลัง 
 

๑. ต้องสรรหาบุคลากร
เพิ่มเติมให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง 
และเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ  
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมทบทวน กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบงัคับ 
รับทราบนโยบายและ
ระเบียบอย่างต่อเนื่องทุก
คร้ัง 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๙. กิจกรรม  ด้านการจัดหา/ปรบัปรุง
อุปกรณ์และสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร
ด้านการคลงั 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และเกิดความ
ปลอดภัย 

 

 

๑. เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานมไีม่เพียงพอ 

๒. สถานที่ไม่เหมาะสม
และไมป่ลอดภัยในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของส่วน
ราชการ 

๓. เอกสารและทรัพย์สิน
ของทางราชการมีความ
เสี่ยงต่อการสูญหาย 

๑. จัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

๒. มีการปรับปรุง และ
จัดสรรสถานที่ในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้อยู่ในที่ปลอดภัย 

 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสียงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงัไม่
เพียงพอ 

 

 

 

 

 

๑. สถานที่ไม่เหมาะสม
และไมป่ลอดภัยในการ
จัดเก็บเอกสารและ
ทรัพย์สินของส่วน
ราชการ 

๒. เอกสารและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความเสี่ยง
ต่อการสูญหาย 

 

๑. จัดซื้อเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

๒. จัดให้มีสถานที่เก็บ
รักษาเอกสาร พัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

๓. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ดูแล
รักษาเอกสารของทาง
ราชการให้มีความ
ปลอดภัย 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๐. กิจกรรม ด้านการจัดซื้อ จดัจ้าง  
งานดา้นพสัด ุ
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นพสัดุเป็นไป
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

๑. การก าหนดความ
ต้องการพัสดุส่วนใหญ่ไม่
มีรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุที่
ต้องการอย่างชัดเจน 
 

๑. รวบรวมระเบียบ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การก าหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสด ุ
๒. ให้แต่ละส านัก กองที่
ต้องการจัดซื้อพัสดุ 
ก าหนดรายละเอียด และ
คุณลักษณะให้ชัดเจน 
 
 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงัไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แต่ละส านัก กองที่
ต้องการจัดซื้อพัสดุไม่
ก าหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุ
ให้ชัดเจน จึงท าให้การ
จัดซื้อพัสดุไม่เปน็ไป
ตามความต้องการ 

๑. ก าชับเจ้าหนา้ที่แต่ละ
ส่วนก าหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะของพัสดุที่
ต้องการให้ชัดเจน 

กองคลัง 

 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๑. กิจกรรม งานพัฒนารายไดแ้ละการ
เก็บภาษี 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม
การพัฒนารายได้ เป็นไปอย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ 

 

๑. ประชาชนผู้เสียภาษี
บางรายยังไม่เข้าใจการ
เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาเสียภาษ ี

๒. เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน เจ้าของที่ดนิไม่แจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

๓. มีการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

 

๑. ให้มีการจัดท ารายงาน
การจัดเก็บภาษีทุก ๆ 
เดือน 

๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน และ
การจัดเก็บภาษ ี

๓. ให้มีการส ารวจผู้เสีย
ภาษีที่เกิดขึ้นรายใหม่ ๆ 
ให้เป็นปัจจุบนั 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงัไม่
เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

๑. ประชาชนผู้เสีย
ภาษีบางรายยงัไม่
เข้าใจการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาเสียภาษ ี

๒. เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน เจ้าของที่ดนิไม่
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

๓. มีการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน แต่ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

 

๑. ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การเสียภาษีและ
ก าหนดเวลาในการเสีย
ภาษ ี

๒. ก าชับเจ้าหนา้ที่ ให้
คอยตรวจตรา ติดตามผู้
เสียภาษีรายใหม่ ๆ และ
ท าหนังสือแจ้งการเสีย
ภาษ ี

๓. เร่งรัดการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

กองคลัง 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 

๑๒. กิจกรรม การประมาณราคากลาง 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การประมาณราคากลางผิดพลาด
น้อยลง และมีความเหมาะสมกบัราคา
ตลาดกลางท้องถ่ิน และของพาณิยช์
จังหวัด 
 

 

๑. ความไม่แน่นอนของ
ราคากลางตลาด
ท้องถิ่น/พาณชิย์จังหวัด 

๒. มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

 

๑. นายชา่งผูป้ระมาณการ
ราคาก่อสร้าง ใช้ราคา
กลางของตลาดกลาง
ท้องถิ่นและของพาณชิย์
จังหวัด โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง 

 

 

๑. นายชา่งผูป้ระมาณ
การก่อสร้างด าเนินการ
ประมาณราคากลาง
ร่วมกับคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางเสร็จ
แล้ว แต่หลังจากนัน้มี
การเปลี่ยนแปลงราคา
วัสดุก่อสร้างของตลาด
ท้องถิ่น/พาณชิย์จังหวัด 
ตามสภาพเศรษฐกิจ ณ 
ปัจจุบนั 

 

๑. ความไม่แน่นอน
ของราคากลางตลาด
ท้องถิ่น/พาณชิย์
จังหวัด 

๒. มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ
ก่อสร้าง 

 

๑. ตรวจสอบราคากลาง
ตลาดท้องถ่ินและพาณิชย์
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

๒. นายชา่งผูป้ระมาณการ
ราคากลางใหม่ก่อนจัดซื้อ
จัดจ้าง 

 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๓. กิจกรรม ด้านการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนให้กับ
ประเทศของเรา และโลกของเรา 

 

 

 

๑. ประชาชนต าบล 

วังหว้ายังไมท่ราบถึงพิษ
ภัยของปัญหาภาวะโลก
ร้อนจึงไม่ให้ความส าคัญ 

๒. ประชาชนต าบล 

วังหว้ายังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ช่วยกันรักษาแหล่งน้ าโดย
การไม่ทิ้งขยะลงไปใน
แหล่งน้ าซึ่งเปน็การขจัดสิง่
ต่าง ๆ ที่เปน็ต้นเหตุของ
การเกิดปัญหาภาวะโลก
ร้อนได้ 

๒. ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูก
วิธี และถูกสุขลักษณะ 

๓. ช่วยกันบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
น้ าและฝืนปุาให้คงอยู่
ตลอดไป 

 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบไุว้
ได้ในระดบัหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประชาชนต าบล 

วังหว้ายังไมท่ราบถึง
พิษภัยของปัญหาภาวะ
โลกร้อนจึงไม่ให้
ความส าคัญ 

๒. ประชาชนต าบล 

วังหว้ายังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
น้ าและรณรงค์ให้ช่วยกัน
ปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น 
เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซให้น้อยลงได้  

๒. รณรงค์ให้ประชาชนได้
ทราบถึงแนวทางแกไ้ข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๔. กิจกรรม ด้านการปูองกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบลมีการช่วยเหลือ
กันเพื่อจะได้ห่างไกลจากภัยโรคติดต่อ 
 

๑. ในพื้นที่ต าบลวงัหว้า
ยังมีโรคติดต่อที่ยังต้อง
ปูองกันและรอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
อื่น 

๒. โรคระบาดต่าง ๆ 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีการ
ควบคุมท าให้ขยายวง
กว้างไปอย่างรวดเร็วจน
เกินการควบคุมได้ของ
คนในพื้นที ่

๑. มีมาตรการปูองกันและ
ช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ต าบลวงัหว้าและ
พื้นที่ใกล้เคียงให้ห่างไกล
จากภัยโรคติดต่อต่าง ๆ 

๒. เมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้น
ในพื้นที่ต้องด าเนินการโดย
ทันทีทีจะควบคุมไม่ให้
ระบาดไปยงัพื้นที่อืน่ ๆ ได้
อีกเพื่อเป็นการปูองกันไม่
ใช้ขยายวงกว้างออกไปจน
อาจไม่สามารถควบคุมได ้

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบไุว้
ได้ในระดบัหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ในพื้นที่ต าบล 

วังหว้ายังมีโรคติดต่อที่
ยังต้องปูองกันและรอ
ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่น 

๒. โรคระบาดต่าง ๆ 
เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มี
การควบคุมท าให้ขยาย
วงกว้างไปอย่าง
รวดเร็วจนเกินการ
ควบคุมได้ของคนใน
พื้นที ่

๑. จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ในการควบคุม
และปูองกันโรคติดต่อใน
แต่ละประเภท เพื่อให้
ประชาชนได้เข้าใจถึง
วิธีการปฏิบัติตนเมื่อมี
โรคติดต่อระบาดในพื้นที่ 

๒. ติดตามข้อมูลข่าวสาร
อยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้
ตั้งรับกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นได้ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

 

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๕. กิจกรรม ด้านการให้บริการเก็บขน
ขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริการเก็บขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

๑. ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มมากขึ้นทุกวันท าให้
เกินกว่าขนาดบรรจุของ
รถบรรทุกขยะที่จะ
รองรับได้ 

๒. รถขยะมีอายุการใช้
งานเกินกว่า ๑๐ ปี ท า
ให้มีการช ารุดเสียหาย
บ่อยครั้ง 

๓. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย  

 

๑. ให้มีการตรวจสอบ
สภาพรถบรรทุกขยะเป็น
ประจ า 

๒. มีการรณรงค์ และ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก ให้
ประชาชนตื่นตัว และ
ตระหนักถึงผลกระทบ 
และพิษภัยที่อาจเกิดขึ้น
จากปริมาณขยะที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงัไม่
เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มมากขึ้นทุกวันท า
ให้เกินกว่าขนาดบรรจุ
ของรถบรรทุกขยะที่
จะรองรับได ้

๒. รถขยะมีอายุการใช้
งานเกินกว่า ๑๐ ปี ท า
ให้มีการช ารุดเสียหาย
บ่อยครั้ง 

๓. ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอย  

 

๑. รณรงค์ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน ด้วย
แนวทางต่าง ๆ ได้แก่ ลด
การใช้ การใช้ซ้ า และการ
แยกขยะ เป็นต้น 

๒. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนช่วยกนัแยกขยะ
ที่สามารถจัดการเองได้ 
เช่นกิ่งไม้ หญ้า ซึง่สามารถ
น าไปฝงักลบ หรือท าปุย๋
หมัก ส่วนขยะที่ไม่
สามารถท าลายได้ ให้
รวบรวมไว้เพื่อใช้บริการ
เก็บขนขยะมูลฝอยของ
หน่วยงาน เพื่อน าไป
ท าลายอย่างถูกวิธ ี

กองสาธารณสุขฯ 

 

               

แบบ ปค. ๕ 



 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 

๑๖. กิจกรรม ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

วัตถุประสงค ์

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเก็บรักษา
เงินและให้ความสะดวกในการรับเบี้ยยัง
ชีพแก่ประชาชน 

 

 

 

 

๑. ในการเดินทางไปเบิก
เงินเบี้ยยังชพีที่ธนาคารมี
ความเสี่ยงในการถูก
โจรกรรมระหว่างทาง 

๒. ต้องเก็บรักษาเงิน
จ านวนมากไว้ใน
หน่วยงานท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการสญู
หาย หรือถูกโจรกรรม 

๓. ความเสี่ยงในการถูก
โจรกรรมในการน าเงิน
ออกไปจ่ายเบี้ยนอก

 

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก็บ
รักษาเงิน 

๒. ก าชับเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบให้จ่ายเงินด้วย
ความระมัดระวัง 

๓. มีการแยกจ านวนเงิน
ตามช่วงอายุเพื่อความ
สะดวกและปูองกันความ
ผิดพลาดในการจ่ายเงิน 

 

 

๑. มีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงนิ
ตามระเบียบ 

๒. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการจ่ายเงินมี
ความระมัดระวังในการ
จ่ายเงินมากข้ึน 

๓. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบไุว้
ได้ในระดบัหนึ่ง  

 

 

๑. ในการเดินทางไป
เบิกเงินเบี้ยยังชีพที่
ธนาคารมีความเสี่ยงใน
การถูกโจรกรรม
ระหว่างทาง 

๒. ต้องเก็บรักษาเงิน
จ านวนมากไว้ใน
หน่วยงานท าให้เกิด
ความเสี่ยงในการสญู
หาย หรือถูกโจรกรรม 

๓. ความเสี่ยงในการ
ถูกโจรกรรมในการน า
เงินออกไปจ่ายเบี้ย

 

๑. เพิ่มความเข็มงวดการ
รักษาความปลอดภัยใน
การเดินทางไปเบิกเงินที่
ธนาคาร การเก็บรักษาเงนิ
ในหน่วยงานและการ
เดินทางไปจา่ยเบี้ยยงัชีพ
นอกสถานที่ให้มากยิ่งขึ้น 

๒. สร้างความสะดวก
ให้กับผู้รับเบี้ยโดยการโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ผู้รับเบี้ย 

๓. ในการเดินทางไป
จ่ายเงินนอกสถานที่ควรมี

 

ส านักปลัด 

แบบ ปค. ๕ 



ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สถานที ่

๔. ในการจ่ายเบี้ยตาม
ขั้นบันไดมีโอกาส
ผิดพลาด 

๕. ยังมีผู้ใช้บริการในการ
โอนเข้าบัญชนี้อย 

 นอกสถานที ่

๔. ยังมีผู้ใช้บริการใน
การโอนเข้าบัญชนี้อย 

กระเป๋านิรภัยในการเก็บ
เงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 

๑๗. กิจกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่ ตามอ านาจ
หน้าที ่

วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของ
เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

 

 

๑. ด้านการศึกษาใน
ต าบล 

วังหว้ายังมีความเสีย่งใน
การจัดการศึกษาตาม
อ านาจหนา้ที ่

๒. การพัฒนาการเรียน
การสอนของเด็ก
นักเรียนยังไม่ทนักับเด็ก
นักเรียนที่อยู่ในเขตเมือง 

๓. จ านวนเด็กนักเรียนมี
จ านวนลดลง 

 

 

๑. มีการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในด้าน
การศึกษาเพื่อจะได้ขจัด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
ทันเวลา 

๒. มีการศึกษาเพิ่มเติมใน
อ านาจหนา้ที่ที่เก่ียวกับ
ด้านการศึกษาเพื่อที่จะได้
บริหารงานดา้นการศึกษา
ได้เต็มอ านาจหน้าทีท่ี่พึ่ง
จะท าได ้

 

 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอแล้ว สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบไุว้
ในระดับหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การพัฒนาการ
เรียนการสอนของเด็ก
นักเรียนยังไม่ทนักับ
เด็กนักเรียนที่อยู่ใน
เขตเมือง 

๒. จ านวนเด็กนักเรียน
มีจ านวนลดลง 

 

๑. ให้ศึกษาเพิ่มเติมในการ
บริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในด้านการศึกษา
เพื่อจะได้ขจัดความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึน 

๒. พัฒนาบุคลากร และ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการ
เรียน การสอน 

๓. รณรงค์ให้ผู้ปกครองน า
บุตรหลานเข้าเรียนใน
สถานศึกษาใกลบ้้าน 

 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ปค. ๕ 



ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 
วัตถุประสงค ์

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู ่

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑๘. กิจกรรม ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้
ขยายตัวอย่างยัง่ยืน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สนิค้าของท้องถ่ิน 
และรณรงค์ให้เศรษฐกิจในต าบลมีการ
ขยายตัวอย่างยัง่ยืน 
 

๑. ประชาชนในต าบล 
วังหว้ายังมีผู้วา่งงานอีก
เป็นจ านวนมากท าให้
การเงินไม่หมุนเวียน
ภายในต าบล 

๑. รณรงค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ในต าบลวังหว้า เพื่อให้
เศรษฐกิจในต าบลได้ขยาย
ตัวอย่างกว้างขวางและมี
ความยั่งยืน 
๒. มีการอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมงีานท า และเปน็
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้มี
ความยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
สินค้า ของท้องถ่ิน ให้เป็น
ที่รู้จักโดยทั่วไป 

๑. การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอแล้ว สามารถลด
ความเสี่ยงตามที่ระบไุว้
ในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 

๑. เศรษฐกิจในต าบล
วังหว้ายังคงซบเซาไม่มี
การกระตุ้นให้
ประชาชนตื่นตัวในการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
๒. ประชาชนในต าบล
วังหว้ายังมีผู้วา่งงาน
อีกเป็นจ านวนมากท า
ให้การเงินไม่หมุนเวียน
ภายในต าบล 

๑. มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในต าบลวังหว้าให้มีการ
ขยายตัวมากข้ึนอย่าง
กว้างขวางและมีความ
ยั่งยืนและรองรับ AEC 
๒. จัดหาตลาดให้แก่
ประชาชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
๓. ขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วย
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
รู้จักอย่างทั่วถึง 

กองการศึกษา 

 
(ลงชื่อ)........................................................ 

                                                     (นายบัญดิษฐ์  นวมทอง) 
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

                                                     วันที่  30  กันยายน  2561 

แบบ ปค. ๕ 



 
 

 


