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องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
อําเภอโนนแดง  จงัหวัดนครราชสีมา 

 



คํานํา 

  การจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ หนวยงานของ
ราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยรับตรวจไดจัดทําข้ึน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญทุกคน ใชจายเงินแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิผล รวมท้ังทําใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีความม่ันใจและ
เช่ือถือในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลดอนยาวใหญ วาเปนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสุขสวนรวม
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ และรักษาประโยชนของประเทศชาติไดอยาง
แทจริง 

  คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ หวังวา
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (งวดวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖4) จะทําให
พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคนปฏิบัติ
หนาท่ีใหบรรลุผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญและประเทศชาติโดยสวนรวม 

 

 
คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

         วันท่ี 24 ธันวาคม ๒๕๖4 
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หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 

เรียน นายอำเภอโนนแดง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ด้วยวิธ ีการที ่หน่วยงานกำหนด ซึ ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้านการรายงาน 
ที่เก่ียวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และอย่างโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ เห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีการควบคุมที่ดี เข้มงวด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอโนนแดง 
 
 
 (นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน) 
                       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
      วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไปให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงการควบคุมภายใน และได้กำหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นความเสี่ยงในภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุถึงหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยเอง ได้มอบหมายให้บุตร
หลานมารับแทน อาจไม่ถึงมือผู้สูงอายุโดยตรง ครบถ้วน เป็นต้น 
   1.2 กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงใน
เกิดจากการปฏิบัติงานประสบปัญหาขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ต่าง ๆ รวมไปถึง อบต.ดอนยาวใหญ่ มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๓,476 คน 932 ครัวเรือน
มีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง 
ประกอบกับเมื่อมีการเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ประชาชน
มักมีความเข้าใจผิดว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือเต็มตามจำนวนที่เสียหาย ในขณะที่การช่วยเหลือยังคงต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 

/1.3 กิจกรรม…… 
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   ๑.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนในเขต
ตำบลดอนยาวใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นของการพัฒนาตำบลของตนเอง  
จากสัดส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่า
ประชาชนยังให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมน้อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่ครบถ้วน 
   ๑.๔ กิจกรรมการจัดทำฎีกาก่อนผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้เร่งรีบและการตรวจสอบไม่ละเอียดพอ 
   ๑.๕ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เนื ่องจากเจ้าหน้าที ่ยังไม่
สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้ เพราะข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลงบทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
   ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างปี เนื่องจากไม่มีหัวหน้าส่วน
ราชการ และไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้าง
และปริมาณงานมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
   ๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่
มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ และมีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
   ๑.๘ งานกองช่าง เนื่องจากเป็นงานทางเทคนิค ไม่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
งานโดยตรงมีนักพัฒนาชุมชนปฏิบัต ิการ ร ักษาราชการแทน ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ่ควร  
เพราะผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ด้านงานช่าง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ 
   ๑.๙ งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงในภารกิจการจัดซื้อจัด
จ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
   ๑.๑๐ มีบุคลากรคนเดียว แต่ปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้ให้บริการนำเงินไปจ่ายให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการถึงบ้าน ทำให้ผู้รับเบี้ย
ได้รับเงินครบถ้วนเต็มตามจำนวน ยกเว้นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องนำฝากเข้าบัญชี เพื่อป้องกันปัญหา
ทางสังคมที่ต้องเปดิเผยตนเอง 
   ๒.๒ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้อธิบายทำความเข้าใจในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้ง
ในคราวไปจ่ายเงินทุก ๆ เดือน ทำให้ปัญหาลดลง 
   ๒.๓ การแก้ไขปัญหาด้วยการหาผู้ช่วยเหลืองาน เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลัก ที่ต้องมีความรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้ปัญหาด้านบุคลากรลดลง และการให้บริการทั่วถึงยิ่งขึ้น 
   ๒.๔ ก ิจกรรมด ้านงานป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย ทางหน ่วยงานได้
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าใจ และจัดหาอุปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยเพิ่ม 
   ๒.๕ ได้พยายามดำเนินการอย่างทั ่วถึง เป็นธรรมและเท่าเทียม กรณีใดที ่เกิน
ศักยภาพ ก็ได้รายงาน อำเภอ จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป 
   ๒.๖ กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ ่น เพื ่อให้
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ มีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น  
อบต.ดอนยาวใหญ่ได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ของการช่วยออกมาแสดง 
 

/ความคิดเห็น…… 
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ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาร่วมกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานใน
โครงการเร่งด่วนก่อน และอธิบายถึงบางโครงการที่ต้องมีการใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของหน่วยงาน  
ทางหน่วยงานจึงไม่สามารถดำเนินการได้ 
   ๒.๗ จ้างเหมาผู้ช่วยเหลืองาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการให้บริการประชาชน 
ทำให้ปัญหาด้านบุคลากรลดลง และการให้บริการทั่วถึงยิ่งข้ึน 
   ๒.๘ กิจกรรมการตรวจฎีกา มีการกำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสารและยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย ให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
และแตง่ตั้งกรรมการตรวจสอบเอกสารก่อนนำไปเก็บเข้าแฟ้ม 
   ๒.๙ มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าส่วนการคลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย และ
หลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินโดยลงรายมือชื่อกำกับ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
   ๒.๑๐ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ให้เจ้าหน้าที ่หาข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลลงระบบให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒.๑๑ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดตามทวงถามเอกสารมาประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
   ๒.๑๒ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ 
   ๒.๑๓ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทำหนังสือทวง
ถามผู้เสียภาษีท่ีมีที่อยู่ตามปัจจุบัน และมีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
   ๒.๑๔ กิจกรรมด้านงานกองช่าง มีความเสี่ยงในภารกิจเนื่องจากเป็นงานทางเทคนิค 
ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านช่างโดยตรง การปรับปรุงการควบคุมภายในหรือลดความเสี่ยง โดยการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติงานด้านช่าง และให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
   ๒.๑๕ รับโอน (ย้าย) นายช่าง ผู้อำนวยการกกองช่าง 
   ๒.๑๖ ให้นักวิซาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กำกับ
ดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเก่ียวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
   ๒.๑๗ จ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้านการศึกษา 
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สำนักงานปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน    
      ๑.๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงในภารกิจ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุถึงหมู่บ้าน 
รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยเอง
ได้ จึงมอบให้บุตรหลานมารับแทน อาจไม่ถึงมือผู้สูงอายุ
โดยตรง ครบถ้วน เป็นต้น 
      ๑.๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงในเกิดจากการปฏิบัติงาน
ประสบปัญหาขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที ่เกี ่ยวข้อง ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ รวมไปถึง อบต.
ดอนยาวใหญ่ ม ี เขตพื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบ ๑๑ หม ู ่บ ้าน 
ประชากร ๓,476 คน 932 ครัวเรือน มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
มาก และสาธารณภัยที ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นที ่ ไม ่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง ประกอบกับ
เมื่อมีการเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือ
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ประชาชนมักมีความเข้าใจ
ผิดว ่าจะต้องได้ร ับความช่วยเหลือเต็มตามจำนวนที่
เสียหาย ในขณะที่การช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
      ๑.๑.3 กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลดอน
ยาวใหญ่ มีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นการ
พัฒนาท้องถิ ่น ทาง อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้จัดให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงานในโครงการ
เร่งด่วนก่อน และอธิบายถึงบางโครงการที่ต้องมีการใช้
งบประมาณสูงเกินศักยภาพของหน่วยงาน ทางหน่วยงาน
จึงไม่สามารถดำเนินการได ้

สำนักงานปลัด 
ผลการประเมิน 
สำนักงานปลัดแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออก 
เป็น ๔ ฝ่าย  ได้แก่ 
    ๑)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
    ๒)  ฝ่ายนโยบายและแผน 
    ๓)  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๔)  ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
ข้อสรุป 
     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามความในมาตรา ๗๙  
แห ่งพระราชบ ัญญัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของรัฐ         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทำงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ และจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อให้
คณะกรรมการที ่นายอำเภอจัดให้ม ีข ึ ้นดำเน ินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นระดับ
อำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่ว ันสิ ้นปีงบประมาณ  
จากการประเมิน พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน  ๓ 
กิจกรรม 
     ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความผู้
พิการ และเบี ้ยยังชีพผู ้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี ่ยงใน
ภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     
     เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการแก่
ผู ้สูงอายุถึงแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถเดินทางมารับเบี้ยเองได้ จึงมอบหมายให้บุตร
หลานมารับแทน อาจไม่ถึงมือผู ้ส ูงอายุโดยตรงและ
ครบถ้วน เป็นต้น 

/1.2 วิเคราะห์…. 



แบบ ปค.4 
- 2 - 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
        ๑.๒.๑ ก ิจกรรมการจ ่ายเบ ี ้ยย ังช ีพผ ู ้ส ูงอายุ   
เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู ้รับเบี้ยไม่
สะดวกในการเดินทางไปถอนเงินยังธนาคารหรือกดเงิน
จากต ู ้  ATM ซ ึ ่ งอย ู ่ห ่างไกลจากหมู ่บ ้านหร ือช ุมชน  
ต้องจ่ายเงินค่าพาหนะให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้พาไปถอน
เงินหรือกดเงิน คราวละ ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท ทำให้ได้รับ
เงินไม่เต็มจำนวน ส่วนกรณีไหว้วานบุตรหลานให้ไปกดเงิน
ให้ ก็มักจะถูกบุตรหลานนำเงินไปใช้จ่าย ทำให้ไม่ได้รับเงิน
ครบตามจำนวนเช่นกัน 
     ๑.๒.๒ ผู้รับเบี้ยยังชีพ มีความไม่เข้าใจกรณีรับเงินเพ่ิม
ตามขั ้นบันได โดยผู ้สูงอายุมักมีความเข้าใจเองว่าเมื่อ
ตนเองมีอายุครบตามขันบันไดในเดือนไหน ก็จะได้รับเงิน
ในเดือนนั้นทันท ี
     ๑.๒.๓ กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.
ดอนยาวใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน ๓,476 
คน 932 ครัวเรือน มีพื้นที่รับผิดชอบมาก และสาธารณ
ภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาใดบ้าง ประกอบกับเมื่อมีการเกิดสาธารณภัย 
เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือที ่อยู ่อาศัยได้รับความ
เสียหาย ประชาชนมักมีความเข้าใจผิดว่าจะต้องได้รับ
ความช่วยเหลือเต็มตามจำนวนที่เสียหาย ในขณะที่การ
ช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
     ๑.๒.๔ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ เนื่องจาก
การจัดเก็บภาษีในพื ้นที ่มีเพดานต่ำ แม้ทางเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บจะพยายามดำเนินการได้ ๑๐๐% 
แต่ด้วยประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลดอนยาวใหญ่  
๙๙% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
     ๑.๒.๕ กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลดอน
ยาวใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความ
คิดเห็นของการพัฒนาตำบลของตนเองจากสัดส่วนของ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุก
หลังคาเรือนในแต่ละหมู ่บ้าน พบว่าประชาชนยังให้
ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมน้อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่
ร ับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนได้ไม่
ครบถ้วน 

     ๒. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับเมื่อ
มีการเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือ    
ที ่อยู ่อาศัยได้ร ับความเสียหาย ประชาชนมักมีความ
เข้าใจผิดว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือเต็มตามจำนวน  
ที่เสียหาย ในขณะที่การช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย  
     ๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล
ดอนยาวใหญ่ มีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความ
คิดเห็นการพัฒนาตำบลของตนเอง จากสัดส่วนของ
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุก
หลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชาชนยังให้
ความสำค ัญในการเข ้าร ่วมประช ุมน ้อย ส ่งผลให้
เจ้าหน้าที่รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้ไม่ครบถ้วน 
     จากการประเม ินความเส ี ่ ยงท ั ้ ง  ๓ ก ิจกรรม 
ในข้างต้น ทาง อบต. มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมี
จุดอ่อนอยู่บางกิจกรรม มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก จำเป็นต้องอาศัย
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เพื ่อลดความเสี่ยงใน
กิจกรรมต่าง ๆ จึงได้จ ัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบค ุมภายในระด ับหน ่วยงานย ่อย ของร ัฐตาม  
(แบบ ปค.๕) ต่อไป 
 

/2. การประเมิน…. 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เบี้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นความเสี่ยงในภารกิจ
งานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุถึงหมู่บ้าน 
รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยเอง
ได้ มอบให้บุตรหลานมารับแทน อาจไม่ถึงมือผู้สูงอายุ
โดยตรง ครบถ้วน เป็นต้น 
   ๒.๒ กิจกรรมการปฏิบัต ิงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงในภารกิจงาน เกิดจากการ
ปฏิบัติงานประสบปัญหาขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี ่ยวข้อง      
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ รวมไปถึง 
อบต.ดอนยาวใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน 
ประชากร ๓,476 คน 932 ครัวเรือน มีพื้นที่รับผิดชอบ
มาก และสาธารณภัยที ่ เก ิดข ึ ้นในพื ้นที ่ ไม ่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดบ้าง ประกอบกับ
เมื่อมีการเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือ
ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย ประชาชนมักมีความเข้าใจ
ผิดว ่าจะต้องได้ร ับความช่วยเหลือเต็มตามจำนวนที่
เสียหาย ในขณะที่การช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
   ๒.๓  ก ิจกรรมงานนโยบายและแผน  การจ ัดเวที
ประชาคม เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลดอนยาวใหญ่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นของ
การพัฒนาตำบลของตนเอง จากสัดส่วนของผู ้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคา
เรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชาชนยังให้ความร่วมมือ
น้อย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้ไม่ทั่วถึง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ เบี ้ยความ
พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้
ให้บริการนำเงินไปจ่ายให้ผู ้รับเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการถึงบ้าน ทำให้ผู้รับเบี้ยได้รับเงินครบถ้วนเต็ม
ตามจำนวน ยกเว้นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องนำฝาก
เข้าบัญชีเพื่อป้องกันปัญหาทางสังคมที่ต้องเปิดเผยตนเอง 

 

/3.2 ผู้บริหาร…. 
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   ๓.๒ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้อธิบายทำความ
เข้าใจในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งในคราวไปจ่ายเงินทุกเดือน 
ทำให้ปัญหาลดลง 
   ๓.๓ การแก้ไขปัญหาด้วยการหาผู้ช่วยเหลืองาน เพ่ือ
แบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก ที่ต้องมี
ความรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้ปัญหาด้านบุคลากร
ลดลง และการให้บริการทั่วถึงยิ่งข้ึน 
   ๓.๔ กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทางหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ      
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในคราวจัดโครงการ อบต.สัญจรหรือ  
มีการประชุมต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน 
เพ่ือทำความเข้าใจ 
   ๓.๕ ได้พยายามดำเนินการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและ
เท่าเทียม กรณีใดที ่เกินศักยภาพ ก็ได้รายงานอำเภอ 
จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป 
   ๓.๖ กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวที
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลดอน
ยาวใหญ่ มีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็น    
การพัฒนาท้องถิ่น ทาง อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้จัดให้มีการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ของ
การช่วยออกมาแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั ้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ได้สร้าง
ความเข ้าใจให ้ประชาชนเก ี ่ยวก ับงบประมาณการ
ดำเน ินงานในโครงการเร ่งด ่วนก่อน และอธ ิบายถึง 
บางโครงการที่ต้องมีการใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพ
ของหน่วยงาน ทางหน่วยงานจึงไม่สามารถดำเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๑ การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ ทางหน่วยงานได้นำ
ระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือ
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้าน ทั้งนี้ อบต.ดอนยาวใหญ่  
ได้มีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อสอบถาม
ข้อมูลในการลงทะเบียนรับเบี้ยประเภทต่าง ๆ หรือแจ้ง
เหตุที่เกี่ยวข้อง  
      ๑. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  
www.donyaoyai.go.th 
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       ๒.  www.facebook.com องค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่ 
 ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานปลัด 
       ๑. การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน เป็นไป
ตามลำดับ ขั ้นตอน ตามคำสั ่งมอบหมายหน้าที ่การ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน    
       ๒. การติดต่อประสานงานภายนอกหน่วยงาน มีการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งในหมู ่บ้าน 
อปท.  ใน เขตอำเภอโนนแดง และภายในจ ั งหวัด  
ข้อราชการทั่วไป รวมไปถึงข้อราชการเร่งด่วน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร
อบต.ดอนยาวใหญ่ มีโทรศัพท์และโทรสาร เพื่อใช้ในการ
ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๙๗-๗๒๓๗ 
๕. การติดตามและประเมินผล 
   ใช้แบบรายงานต่าง ๆ แบบสอบถาม และจากการ
สังเกตเป็นเครื ่องมือในการติดตาม ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื ่อง โดยกำหนดให้
คณะทำงานในการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั ้งมีรายงานผลการดำเนินการให้ผู ้บังคับบัญชา 
ทราบผลความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง ใช้แบบรายงานการควบคุมภายใน
ตามแบบที ่กำหนดฯ เป ็นเคร ื ่องม ือในการต ิดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักปลัด
จะทำแผนการปรับปรุงต่อไป 
 

 

/กองคลัง…. 
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กองคลัง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนผู้บริหารอนุมัติเบิก
จ่ายเง ินงบประมาณ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
ให้ทันตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง     
     ๑.๑.๒ ก ิจกรรมด ้านระบบบ ัญช ีคอมพ ิวเตอร์   
(e-LAAS) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูล
ลงระบบได้ เพราะข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลงบ
ทรัพย ์ส ินย ังไม ่เป ็นปัจจ ุบ ัน งานทะเบียนทรัพย ์สิน 
และพัสดุ 
      ๑.๑.๓ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ้างใน
ระหว่างปี ยังไม่มีข้าราชการผู ้ร ับผิดชอบในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ
ปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน    
      ๑.๑.๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เกิดจากข้อมูล
ผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้อง
ชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ และมีการ
จัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
  ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
      เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาชำระภาษี บางคนอยู่
นอกตำบลทำให้ไม่สะดวกในการชำระภาษี ทำให้มีภาษี
ค้างชำระในแต่ละปี  
๒. การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  
      ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่มีเอกสารต้องตรวจสอบเป็นจำนวน
มาก ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     
       ๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่อยู ่ให้
เพียงพอกับรายจ่าย 
       ๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายล่าช้าทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด 
  ๒.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
       ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ  

กองคลัง 
ผลการประเมิน 
กองคลังแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ 
ด้าน ได้แก่ 
    ๑) งานการเงินการบัญชี 
    ๒) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    ๓) งานพัสดุ 
    จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามความในมาตรา ๗๙  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑   
    จากการประเมิน พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน  
๔ กิจกรรม 
     ๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเอกสารไม่ครบถ้วน 
     ๒. กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
     ๓. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
ข้อสรุป 
     การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทกุด้านมากข้ึน กว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ำเสมอ  
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
    ๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  
บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ของการควบค ุมโดยได ้ม ีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 
       ๑.๑ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน 
       ๑ .๒  ม ี ก า รตรวจสอบลาย เซ ็ น ใน เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดทำฎีกา 
       ๑.๓ มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกา
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนนำเก็บเข้า 

/มาก ให้ถูกต้อง…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
มาก ให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ     
       ๒.๑.๒ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่อยู ่ให้
เพียงพอกับรายจ่าย 
       ๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายล่าช้าทำให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด 
  ๒.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
       ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ  
เพราะข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น งบทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน 
  ๒.๓ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
       ๒.๓.๑ การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมิน พบว่าหากไม่มี
การสรรหาเจ ้าหน้าที ่พ ัสด ุหร ือมีเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ ได ้รั บ
มอบหมายงานด้านพัสดุ ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้อาจทำให้การทำงาน
ผ ิ ดพล าดและ เ ก ิ ด ค ว าม เ ส ี ย ห ายต ่ ออ งค ์ ก ร ได้   
       เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจำเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหายขึ้นใน อบต.ดอนยาวใหญ่ และเพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
  ๒.๔ กิจกรรมด้านการจัดเกบ็รายได้ 
       ๒.๔.๑ ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันทำให้           
ไม่สามารถติดตามทวงถามภาษีค้างชำระได้ 
       ๒.๔.๒ ไม่มีการทำแผนที ่ภาษีอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน 
       ๒.๔.๓ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ไม่ได้
แจ้งให้ อบต.ดอนยาวใหญ่ทราบ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัต ิเบิกจ ่าย
งบประมาณ 
     ๓.๑.๑ มีการกำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่จะต้องเบิก
ให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
     ๓.๑.๒ มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าส่วนการ
คลัง ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย และหลังจากจ่ายเงินให้แก่
ผู้รับเงินโดยลงรายมือชื่อกำกับ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 

แฟ้ม เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ตาม อบต.
ดอนยาวใหญ่ ควรมีการควบคุมต่อไป เพื่อไม่ให้มีความ
ผิดพลาดเกิดข้ึนได ้
     ๒. กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
        ๒.๑ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ
นำข้อมูลบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
แต่อย่างไรก็ตามการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นกับการใช้งาน
ระบบบัญชี ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั ้งหมด
เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่าง
การดำเนินการปฏิบัติ 
     ๓. กิจกรรมการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง มีการ
ควบคุมที ่เพียงพอแล้ว บรรลุว ัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
       ๓.๑ มีผู ้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุ ระหว่างที่ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อลดการเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน 
     ๔. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่งโดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
        ๔.๑ มีการขอเอกสารหล ักฐานข ้อม ูลที ่ เป็น
ปัจจุบันจากผู้เสียภาษี 
        ๔.๒ มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการ
ค้างชำระภาษี แต่อย่างไรก็ตาม อบต.ดอนยาวใหญ่ ยัง
ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ๑๐๐% เนื่องจากยัง
ไม่มีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบและไม่สามารถ
ติดต่อผู้เสียภาษีได้โดยตรง เพาระมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต.ดอนยาวใหญ่ ทราบ 
หรือมีท่ีดินอยู่นอกเขตตำบล 
 

/ให้ถูกต้องก่อน…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ให้ถูกต้องก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
  ๓.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
     ๓.๒.๑ จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชี  
ให้เป็นปัจจุบัน และบันทึกข้อมูลลงระบบให้เรียบร้อย 
  ๓.๓ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๓.๓.๑ มีผู ้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงาน
พัสดุ 
     ๓.๓.๒ มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด
รอบคอบมากขึ้น 
     ๓.๓.๓ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรมี
ผู้อำนวยการกองคลังติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 
  ๓.๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     ๓.๔.๑ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
     ๓.๔.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีผู ้อำนวยการกองคลังติดตามการปฏิบัติ
หน้าที่ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑ ม ีการรวบรวมข ้อม ูลกฎหมาย ระเบ ียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ นโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
  ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่   
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
   ๔.๔ จัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือนำมาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. การติดตามประเมินผล 
   ๕.๑ มีการกำหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ
ทานเพื ่อทำการตรวจการตรวจสอบการปฏิบัต ิอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากอง
คลัง 

 

/เพ่ือหาประสิทธิ…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของปฏิบัติหน้าที่ 
   ๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่อง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
แต่ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 
กองช่าง 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน    
       ๑.๑.๑ งานกองช่าง เนื่องจากเป็นงานทางเทคนิค 
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านกองช่างมีประสิทธิภาพ เมื่อประเมินระบบควบคุม
ภายในของภารกิจแต่ละข้อ พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าที ่ช่าง
รับผิดชอบงานโดยตรง ต้องให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอ่ืน 
เป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เพราะผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ความสามารถด้านงานช่าง 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในงาน 
   ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
       ๑.๒.๑ งานด้านกองช่าง เป็นงานด้านเทคนิค เช่น
การเขียนแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง อีกทั้งประชาชน
ในเขตพื้นที ่มีการขอแบบการก่อสร้างบ้านหลากหลาย
รูปแบบ อีกทั ้งมีการเปลี ่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ในบางครั้งเกิดข้อผิดพลาดได้ 
       ๑.๒.๒ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานเกิด
การชำรุด 
       ๑.๒.๓ ระบบอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ จึงทำให้การ
หาข้อมูลช้าหรือหาไม่ได้ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ เป็นความเสี่ยงในภารกิจ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่
ร ับผิดชอบงานด้านช่างโดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที ่ใน
ตำแหน่งอื่น ช่วยกันรับผิดชอบ ทำให้การควบคุมดูแลไม่
ทั่วถึง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ ให้ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น
ผู้กำกับดูแล พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
ช่างโดยตรง พร้อมทั้งให้เข้าอบรมงานด้านช่าง     
   ๓.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านช่าง 
   ๓.๓ รับโอน (ย้าย) นายช่าง ผู้อำนวยการกกองช่าง 

 
 
 
 
กองช่าง 
ผลการประเมิน 
กองช่างแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 3
ด้าน ได้แก่ 
     ๑) งานวิศวกรรม 
     ๒) งานประสานสาธารณูปโภค 
     ๓) งานผังเมือง 
     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามความในมาตรา ๗๙  
แห ่งพระราชบ ัญญัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของรัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๑   
      จากการประเมิน พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน  
๑ กิจกรรม คือ 
            ๑. กิจกรรมด้านช่าง 
ข้อสรุป 
            ๑. กิจกรรมด้านช่าง เนื ่องจากเป็นงานทาง
เทคนิค ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อีกทั้ง
ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ต้องให้เจ้าหน้าที่ใน
ตำแหน่งอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพ 
เกิดความล่าช้า 
 

/4. สารสนเทศ…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ เพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้มีช่องทางในการ
สื ่อสารหลายช่องทาง เพื ่อสอบถามข้อมูลในการขอ
อนุญาตก่อสร้าง ประเภทต่าง ๆ หรือแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้อง  
       ๑. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
www.donyaoyai.go.th 
       ๒.  www.facebook.com องค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่ 
   ๔.๓ การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง
เป็นไปตามลำดับและขั้นตอนตามคำสั่งแบ่งงาน เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
   ๔.๔ การติดต่อประสานงานภายนอกหน่วยงาน มีการ
ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั ้งในหมู ่บ้าน อปท. ในเขต
อำเภอโนนแดง อำเภอ และท้องถิ่นจังหวัดในข้อราชการ
ทั่วไป และข้อราชการเร่งด่วน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๔.๕ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
อบต.ดอนยาวใหญ่ มีโทรศัพท์และโทรสารที ่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก หมายเลขโทรศัพท์ 
๐-๔๔๙๗-๗๒๓๗  
๕. การติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบรายงานต่าง ๆ แบบสอบถาม พร้อมทั้งการ
สังเกต เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบ
ทานการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างต ่อเน ื ่อง โดยกำหนดให้
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองช่าง ติดตาม
และประเม ินผลอย ่างต ่อเน ื ่อง พร ้อมท ั ้ งม ีผลการ
ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลความคืบหน้าการ
จัดวางระบบควบคุมภายในใช้แบบรายงานการควบคุม
ภายใน ตามแบบที่กำหนดฯ เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกองช่าง  
จะทำแผนปรับปรุงต่อไป 

 

/กองการศึกษา…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน    
    ๑.๑.๑ งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น
ความเสี่ยงในภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ผู้ที ่ได้รับการแต่งตั ้งเป็นเจ้าหน้าที ่พัสดุขาดความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
    ๑.๑.๒ มีบุคลากรคนเดียว แต่ปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง 
ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง 
  ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
    - งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการ
เปลี ่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้อง 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางครั้งเกิดข้อผิดพลาดได้ 
    - วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกิด
การชำรุด 
     
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ เป็นความเสี่ยงในภารกิจ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง
อ่ืน ช่วยกันรับผิดชอบ  
    ๒.๒ มีบุคลากรคนเดียว แต่ปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง  
ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง 
 ๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑  ให ้น ั กว ิ ชาการศ ึกษา ร ั กษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    - กำกับดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ 
    - รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
   ๓.๒ จ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้านการศึกษา 
     - ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ การนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ เพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ มาใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้มีช่องทางในการ
สื่อสารหลายช่องทาง เพื่อสอบถามข้อมูลประเภทต่าง ๆ 
หรือแจ้งเหตุที่เก่ียวข้อง      
       ๑. เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
www.donyaoyai.go.th 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองการศึกษาฯ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น ๒ ด้าน  ได้แก่ 
๑)  งานบริหารการศึกษา  
๒)  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามความในมาตรา  ๗๙  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑   
   จากการประเมิน พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน  ๑ 
กิจกรรม คือ 
๑. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
ข้อสรุป 
๑. กิจกรรมด้านพัสดุ ได้มีการแก้ไขจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่
ต้องมีการควบคุม ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

/๒. www.face…. 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
        ๒. www.facebook.com องค์การบร ิหารส ่วน
ตำบลดอนยาวใหญ่ 
   ๔ .๒ การประสานงานภายในและภายนอกกอง
การศึกษาฯ 
        ๔.๒.๑ การติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน
เป็นไปตามลำดับและขั้นตอนตามคำสั่งแบ่งงาน เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 
        ๔.๒.๒ การติดต่อประสานงานภายนอกหน่วยงาน 
มีการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งในหมู่บ้าน อปท. ใน
เขตอำเภอโนนแดง อำเภอ และท้องถิ ่นจังหวัดในข้อ
ราชการทั ่วไป และข้อราชการเร ่งด ่วน เพื ่อให ้การ
ปฏิบัติงานมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร
อบต.ดอนยาวใหญ่ มีโทรศัพท์และโทรสารที ่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก หมายเลขโทรศัพท์     
๐-๔๔๙๗-๗๒๓๗  
๕. การติดตามประเมินผล 
        ใช้แบบรายงานต่าง ๆ แบบสอบถาม พร้อมทั้งการ
สังเกต เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบ
ทานการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างต ่อเน ื ่อง โดยกำหนดให้
คณะทำงานในการติดตามประเมินผลของกองการศึกษาฯ 
ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีผลการ
ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบผลความคืบหน้าการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน  
        ใช ้แบบรายงานการควบคุมภายใน ตามแบบที่
กำหนดฯ เป็นเครื ่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกองการศึกษาฯ จะทำแผน
ปรับปรุงต่อไป   

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพียงพอและมี
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม 
 จากการวิเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีความเสี่ยง สามารถแยกตามสำนักปลัด 
กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดังนี้ 

/สรุปการประ….. 
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สรุปการประเมิน 
 พบว่า 
 ๑. สำนักปลัด จากการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๓ กิจกรรมในข้างต้น พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้วในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่บ้างในบางกิจกรรม สาเหตุมาจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เพื่อลด
ความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
 ๒. กองคลัง การติดตามประเมินการควบคุมความเสี ่ยงทั ้ง ๔ กิจกรรม ได้มีการแก้ไขจุดอ่อน  
และความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุม แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา เพ่ือลดความเสี่ยงในกิจกรรม
ต่าง ๆ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
  ๒.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นความเสี่ยงใน
ภารกิจของงาน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม แต่ก็ควรมีการ
ควบคุมต่อไป เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายงบประมาณได้ 
  2.๒ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นความเสี่ยงในภารกิจงานกองคลัง 
เนื่องจากยังไม่สามารถลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้เป็นปัจจุบัน 
  ๒.๓ กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปี 
ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการจัดซื้อจัดจ้างปริมาณงานมาก ทำให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนา และจัดเก็บ
รายได้ เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ ๑๐0% มีสาเหตุมาจากไม่สามารถติดต่อผู้ค้างชำระภาษีได้  
เพราะไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจน ถูกต้อง ในบางรายผู้เสียภาษีอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางมาชำระภาษี ในบางครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ไม่มีการแจ้งให้ทาง อบต.ทราบ ทำให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ตัวจริงได ้
 ๓. กองช่าง มีความเสี่ยงในภารกิจของงานเนื่องจากเป็นงานทางเทคนิค ไม่มีข้าราชการที่เป็นเจ้าของ
ตำแหน่งโดยตรงที่รับผิดชอบงาน มีเพียงพนักงานจ้าง และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองช่าง เนื่องด้วยเป็นงานทางเทคนิค ทำให้งานเกิดความล่าช้า 
 ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มีการติดตามความเสี่ยงกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง มีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องมีการ
ควบคุม แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 
 
 
 (นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน) 
                       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
             วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 



 
 

แบบ ปค.๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

สำนักปลัด 
   ๑. การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
      วัตถุประสงค์ 
         - เพื่อให้งานด้านสวัสดิการสังคม 
การให้บริการประชาชนในเขตพื ้นที่
ตำบลดำเน ินการไปตามข ้อบ ั งคับ 
ระเบ ียบ กฎหมาย หนังส ือส ั ่งการที่
เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี 

 
1.1 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู ้สูงอายุ เบี ้ยผู ้พิการ 
และผู ้ป ่วยเอดส์ เป็นความ
เส ี ่ ย ง ในภารก ิ จ ง านด ้ าน
สว ัสด ิการส ังคมและส ังคม
สงเคราะห์ เนื่องจากการจ่าย
เบี้ยยังชีพแต่ละครั้งมีผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ จำนวนมาก อาจทำให้
เกิดข้อผิดพลาด     

 
๑.1 มีคำสั ่งแบ่งงาน
ตามภารก ิ จหน ้ า ที่
ความรับผิดชอบ 
1.๒ มีการกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งให้คำแนะนำ
แก่เจ้าหน้าที่ผ ู ้ร ับผิด 
ชอบ และส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรม 

 
1.1 การควบคุมภายใน 
ท ี ่ม ีอย ู ่ สามารถแก ้ ไข
ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่
ไม่ท ั ้ งหมด เน ื ่ องจาก
ระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการ มีการปรับเปลี่ยน
อยู่เรื่อย ๆ ทำให้เจ้า 
หน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา
ระเบียบก่อนดำเนินการ 

 
1.1 เนื่องจากเป็นการ
ใช้พนักงานส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง ในการ
นับเง ินเย็บแจกผู ้รับ
เบี ้ยในแต่ละประเภท 
เ ป ็ น จ ำ น ว น ม าก ผู้
ปฏ ิบ ัต ิต ้องใช ้ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง
เป็นอย่างมาก ในการ
ปฏิบัติ เพื ่อลดความ
ผิดพลาด 

 
1.1 จัดส่งเจ้าหน้า 
ที่ผู ้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรม 

 
งานด้าน 

สวัสดิการสังคม 
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แบบ ปค.๕ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   2.  การพ ัฒนางานด ้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      วัตถุประสงค์ 
         - เพื่อให้งานด้านบรรเทา
สาธารณภัย ได ้ให ้บร ิการและ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลดำเนินการไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ทันต่อ
เวลา เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ในพ้ืนที ่

2.1 กิจกรรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภ ัย อบต.ดอนยาวใหญ่   
มีเขตพื้นที ่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน 
ป ร ะ ช า ก ร  ๓ ,4 7 6  ค น  9 3 2 
ครัวเรือน มีพ้ืนที่รับผิดชอบมาก และ
สาธารณภัยที ่เก ิดขึ ้นในพื ้นที ่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใดบ้าง ประกอบกับเมื ่อมี
การเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำ
ให้บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยได้รับความ
เสียหาย ประชาชนมักมีความเข้าใจ
ผิดว่าจะต้องได้ร ับความช่วยเหลือ
เต็มตามจำนวนที่เสียหาย ในขณะที่
การช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตาม 
กฎหมาย  

2.1 กิจกรรมด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ทางหน่วย 
งานได้ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้เข้าใจ      
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
ในคราวจ ัดโครงการ 
อบต.สัญจรหรือมีการ
ประชุมต่าง ๆ รวมทั้ง
จัดให้เจ้าหน้าที ่ออก
เย ี ่ ยมบ ้าน เพ ื ่ อทำ
ความเข้าใจ 

2.1 การควบคุมภายในที่
มีอยู่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ทั้ง 
หมด เนื ่องจากระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย 
ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ต้องศึกษาระเบียบก่อน
ดำเนินการ 

2.1 ไม ่ม ี เจ ้ าหน ้าที่
ผ ู ้ปฏิบัติงานโดยตรง 
จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้า 
ที่ในตำแหน่งอื่นเป็นผู้
ปฏิบัติแทน อาจทำให้
การทำงานของด ้าน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภ ัย ได ้ ไม ่ เต็ม
ประสิทธิภาพ 

2.1 จ ้ า ง เ ห ม า
บุคลากรเพ่ือช่วย 
เหลืองาน 
2.2 รับโอน (ย้าย) 
น ักป ้องก ันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

งานป้องกันฯ 

 
- 2 - 



 
 

แบบ ปค.๕ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

   3.  ก า ร พ ั ฒ น า ง า น ด ้ า น
นโยบายและแผน 
      วัตถุประสงค์ 
         - เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ง า น ด ้ า น
นโยบายและแผน ในการจัดทำ
เวท ีประชาคมท ้องถ ิ ่น เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนใน
เขตพื ้นที ่ตำบลดอนยาวใหญ่ 
พร้อมทั ้งสามารถแก้ไขปัญหา
ต า ม ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนได ้มากที ่ส ุด และ
ดำเน ินการไปตามข ้อบ ังคับ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที ่เกี ่ยวข้อง อย่างถูกต้อง 
ทันต่อเวลา 

3.1 กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ด ้านการจ ัดเวท ีประชาคม 
เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบล
ดอนยาวใหญ่ ได้เข้ามามีส่วน
ร ่วมในกระบวนการแสดง
ความคิดเห็นพัฒนาตำบลของ
ตน เอง  จ ากส ั ดส ่ วนขอ ง
ผู ้เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเทียบกับประชากรทุก
หลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 
พบว่าประชาชนยังให้ความ
ร ่ ว ม ม ื อ น ้ อ ย เ น ื ่ อ ง จ า ก
ประชาชนมีความเข้าใจว่าเป็น
หน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิก
สภา อบต. 

 3.1 อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้จัดให้มี
การรณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์ ให้
ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ของ
การช่วยออกมาแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาท้องถิ ่นของตนเอง 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร ่วมแสดงความค ิดเห ็นใน เ วที
ประชาคม เพื ่อจัดทำแผนพัฒนา
ร่วมกัน 
3.๒ จ้าหน้าที่ได้สร้างความเข้าใจ
ให ้ ป ร ะช าชนทร าบ เ ก ี ่ ย ว กั บ
งบประมาณการดำเน ินงานใน
โครงการเร่งด่วนก่อนและอธิบายถึง
บางโครงการที่ต้องใช้งบประมาณ
สูงเกินศักยภาพของ อบต. จึงไม่
สามารถดำเนินการได ้

3. 1 ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในที่มีอยู่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ในระดับ
หน ึ ่ ง  แต ่ ไม ่ท ั ้ งหมด 
เน ื ่ อ ง จ ากระ เบ ี ยบ
กฎหมาย หนังส ือสั่ ง
การ มีการปรับเปลี่ยน
อยู่เรื่อย ๆ ทำให้เจ้า 
หน้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิต ้อง
ศ ึกษาระเบ ียบก ่อน
ดำเนินการ 

3.1 ก า ร จ ั ด เ ว ที
ป ร ะ ช า ค ม เ พ ื ่ อ ใ ห้
ประชาชนในเขตตำบล
ดอนยาวใหญ ่ได ้ เข้ า 
ม า ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กร ะบวนกา รแสด ง
ความคิดเห็นของการ
พ ั ฒ น า ต ำ บ ล ข อ ง
ตนเอง จากสัดส่วนของ
ผ ู ้ เ ข ้ า ร ่ ว ม ป ร ะชุ ม
ประชาคมหม ู ่ บ ้ า น
เทียบกับประชากรทุก
หล ั งคา เ ร ื อน ในแต่  
ละหม ู ่ บ ้ า น  พบว่ า
ประชาชนยังให้ความ
ร่วมมือน้อย 

3.๑ รับโอน (ย้าย)
น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน 
3.๒  จ ้ า ง เ ห ม า
พนักงานช่วยงาน
ด ้านนโยบายและ
แผน 
3.๓ ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ
ถ ึงประโยชน ์ของ
การช ่ ว ยออกมา
แสดงความต้องการ
ท ี ่อยากให ้  อบต.
ช่วยแก้ไขปัญหา 

งานนโยบาย
และแผน 
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แบบ ปค.๕ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ 
 

 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
    ๑. การพัฒนาด้านการตรวจ
ฎีกา 
    ๒. การพัฒนาด้านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
    ๓. การพัฒนาด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
    ๔. การพัฒนาด้านการจัดเก็บ
รายได ้
    วัตถุประสงค์ 
        - เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
กองคล ั ง  ดำ เน ินการไปตาม
ข ้อบ ังค ับ ระเบ ียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้อง ทันต่อเวลา 

 
1.๑ ก ิ จกรรมการตรวจฎ ี กา 
เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบต้องรีบ
จ ัดทำฎีกาเบ ิกจ ่ายให ้ท ันตาม
กำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ  
ที่เก่ียวข้อง     
1.๒ เจ ้าหน ้าท ี ่ย ังไม ่สามารถ
บ ันท ึกข ้อม ูลลงระบบ เพราะ
ข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น งบ
ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน 
1.๓ ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามภาษีค้างชำระได้  
1.๔ ไม่มีการทำแผนที่ภาษีอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน 
1.๕ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต. 

 
1.๑ ม ีการกำช ับ  กำก ับ  ด ู แล 
เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบตรวจสอบ
เอกสาร และยอดเงินงบประมาณที่
จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ขออนุมัติ 
1.๒ มีการตรวจสอบเอกสาร โดย
หัวหน้าส่วนการคลัง ทั ้งก่อนขอ
อน ุม ัต ิ เบ ิกจ ่ าย และหล ั งจาก
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน 
1.๓ มีการประชาสัมพันธ์รับโอน 
(ย้าย) ข้าราชการในตำแหน่งที่ว่าง 
เพื่อให้มีข้าราชการประจำตำแหน่ง
รับผิดชอบงานในตำแหน่งที่ว่าง 

 
1.1 การควบคุมภายในที่มี
อยู่สามารถแก้ไขปัญหาได้
ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ทั้งหมด 
เนื่องจากระเบียบกฎหมาย 
หน ั งส ื อส ั ่ งการ  ม ีการ
ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ทำ
ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติต้อง
ศ ึ ก ษ า ร ะ เ บ ี ย บ ก ่ อ น
ดำเนินการ 

 
1.1 ไม่มีเจ้าหน้า 
ที่ ผ ู ้ ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน
โดยตรง ให้เจ้า 
หน้าที่ในตำแหน่ง
อื ่นเป็นผู ้ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 

 
1.๑  ร ั บ โ อ น 
(ย้าย) เจ้าหน้าที่
พัสดุ 
1.๒ จ ้างเหมา
พนักงานช่วย 
ง านส ่ ว น ก อ ง
คลัง 
 

 
กองคลัง 
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แบบ ปค.๕ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 

 

(๘) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
     ๑. การพัฒนาด้านงานช่าง 
       วัตถุประสงค์ 
           - เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านช่าง การให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที ่ตำบลดำเนินการไป
ตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้อง อย่าง
ถูกต้อง ทันต่อเวลา 
 

 
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้
ความสามารถในด้านช่าง ทำให้
เก ิดความเส ี ่ยงในการปฏ ิบ ัติ  
อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ส่งผลอาจทำให้หน่วยงาน
ได้รับผลกระทบ 

 
๑.1 ม ีคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ ง ให ้มี
ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
1.๒ กำก ับให ้ เจ ้าหน ้าที่
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบเข ้ าร ับการ
ฝึกอบรม 

 
1.1 การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถแก ้ ไขป ัญหาได ้ ใน
ระด ับหน ึ ่ ง  แต ่ ไม ่ท ั ้ งหมด 
เนื ่องจากระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ มีการปรับ 
เปล ี ่ยนอย ู ่ เร ื ่ อย ๆ ทำให้
เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติต้องศึกษา
ระเบียบก่อนดำเนินการ 

 
1.1 ไม ่ม ี เจ ้าหน้าที่
ผู ้ปฏิบัติงานโดยตรง 
ใ ห ้ เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ใ น
ตำแหน่งอ ื ่น เป ็นผู้
ปฏิบัติแทน 

 
๑ . 1 ร ั บ โ อ น
(ย้าย)นายช่าง, 
ผ ู ้ อ ำนวยการ
กองช่าง 
1.2 จ ั ด ส่ ง
เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ผู้
ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าที่
แทนเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 
กองช่าง 

- 5 - 



 
 

แบบ ปค.๕ 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมิน 

การควบคุมภายใน 
 

 

(๗) 
ความเสี่ยงที่

ยังมีอยู่ 
 

 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษาฯ 
     ๑. การพัฒนาด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       วัตถุประสงค์ 
           - เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื ้อจัดจ้างของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ทันต่อ
เวลา 
 

 
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้
ความสามารถในด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบตัิ 
อาจจะไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ 
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่ง
การ ส่งผลอาจทำให้หน่วยงาน
ได้รับผลกระทบ 

 
๑.1 ให ้น ักว ิชาการศ ึกษา ร ักษา
ราชการแทน ผ ู ้ อำนวยการกอง
การศึกษาฯ  
 - กำกับดูแล และให้คำแนะนำใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 - รับโอน (ย้าย) ผอ.กองการศึกษาฯ 
1.๒ จ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้าน
การศึกษา 
 - ส ่งเจ ้าหน้าที ่ ไปอบรมเกี ่ยวกับ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
1.1 การควบคุมภายใน
ท ี ่ม ีอย ู ่สามารถแก ้ ไข
ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ไม่ทั ้งหมด เนื่องจาก
ร ะ เ บ ี ย บ ก ฎ ห ม า ย 
หนังสือสั่งการ มีการปรับ 
เปลี่ยนอยู่เรื่อย ๆ ทำให้
เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบัติต ้อง
ศ ึ กษ า ร ะ เบ ี ยบก ่ อ น
ดำเนินการ 

 
1.1 ไ ม ่ มี
เ จ ้ าหน ้ าที่
ผู ้ปฏิบัติงาน
โดยตรง ให้
เจ้าหน้าที่ใน
ตำแหน่งอ่ืน
เป็นผู้ปฏิบัติ
แทน 

 
๑.1 รับโอน(ย้าย) 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
1.๒  จ ้ า ง เ ห ม า
พนักงานช่วยงาน
ด้านการศึกษา 
1.3 ส่งเจ้าหน้าที่ไป
อ บ ร ม เ ก ี ่ ย ว กั บ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
กอง 

การศึกษาฯ 

 
 

 

(นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน) 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 

วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 



 
แบบ ปค.6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 

  ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ความมั ่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี ่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เชื ่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ มีความเพียงพอ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 (นางสาวอำนวยรัตน์ พรมเสน) 
                       หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  
              วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว 
ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นความเสี่ยงในภารกิจงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุถึงหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมารับเบี้ยเอง ได้มอบหมายให้บุตร
หลานมารับแทน อาจไม่ถึงมือผู้สูงอายุโดยตรง ครบถ้วน เป็นต้น 
   ๑.๒ กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงใน
ภารกิจงาน เกิดจากการปฏิบัติงานประสบปัญหาขาดวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ รวมไปถึงอบต.ดอนยาวใหญ่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๓,476 คน 932 
ครัวเรือนมีพื้นที่รับผิดชอบมาก และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใดบ้าง ประกอบกับเมื่อมีการเกิดสาธารณภัย เช่น เกิดพายุทำให้บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยได้รับความ
เสียหาย ประชาชนมักมีความเข้าใจผิดว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือเต็มตามจำนวนที่เสียทาย ในขณะที่การ
ช่วยเหลือยังคงต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
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   ๑.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดเวทีประชาคมเพื่อให้ประชาชนในเขต
ตำบลดอนยาวใหญ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นของการพัฒนาตำบลของตนเอง จาก
สัดส่วนของผู้ประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่าประชาชนยังให้
ความสำคัญในการเข้าประชุมน้อย ส่งผลให้เจ้าหน้าได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนได้  
ไม่ครบถ้วน 
   ๑.๔ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดระยะเวลา
ของระเบียบฯ 
   ๑.๕ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เนื ่องจากเจ้าหน้าที ่ยังไม่
สามารถบันทึกข้อมูลเพราะข้อมูลที่จำเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลงบทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน งานทะเบียนทรัพย์ 
   ๑.๖ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างปี ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ทำให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
   ๑.๗ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน  
ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนทำให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้ และมีการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบ 
ที่ชัดเจน 
   ๑.๘ กองช่าง มีความเสี ่ยงในภารกิจ เนื ่องจากไม่มีข้าราชการประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง ข้าราชการในตำแหน่งช่าง ที่มีความรู้ความสามารถในด้านเฉพาะทางช่างโดยตรง 
   ๑.๙ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงในภารกิจการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
   ๑.๑๐ มีเจ้าหน้าที่คนเดียว แต่ปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง ทำให้การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    ๑) กิจกรรมการจ่ายเบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพ  
ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ตอนยาวใหญ่ ได้ให้บริการนำเงินไปจ่ายให้ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการถึงบ้าน  
ทำให้ผู ้รับเบี้ยได้รับเงินครบถ้วนเต็มตามจำนวน ยกเว้นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องนำฝากเข้าบัญชี  
เพ่ือป้องกันปัญหาทางสังคมที่ต้องเปิดเผยตนเอง 
    ๒) ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้อธิบายทำความเข้าใจในโอกาสต่าง ๆ 
รวมทั้งในคราวไปจ่ายเงินทุก ๆ เดือน ทำให้ปัญหาลดลง 
    ๓) การแก้ไขปัญหาด้วยการหาผู้ช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ต้องมีความรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้ปัญหาด้านบุคลากรลดลง และการให้บริการ 
   ๒.๒ กิจกรรมฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑) กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางหน่วยงานได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในคราวจัดโครงการ อบต.สัญจรหรือมีการประชุม  
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือทำความเข้าใจ 
    ๒) ได้พยายามดำเนินการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเท่าเทียม กรณีใดที่เกิน
ศักยภาพ ก็ได้รายงานอำเภอ จังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป 
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   ๒.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    ๑) กิจกรรมงานนโยบายและแผน การจัดทำเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนในเขตพื ้นที่ดอนยาวใหญ่ มีส ่วนร่วมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ทาง อบต.ดอนยาวใหญ่ ได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เห็นถึงประโยชน์ของการช่วยออกมา
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดทำประชาคม  
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาร่วมกันโดยทางเจ้าหน้าที่ได้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี ่ยวกับงบประมาณการ
ดำเนินงานในโครงการเร่งด่วนก่อน และอธิบายถึงบางโครงการที่ต้องมีการใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพของ
หน่วยงาน ทางหน่วยงานจึงไม่สามารถดำเนินการได ้
    ๒) การแก้ไขปัญหาด้วยการหาผู้ช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระงานของ
เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบหลักที่ต้องมีความรับผิดชอบหลายด้าน ทำให้ปัญหาด้านบุคลากรลดลง และการ
ให้บริการทั่วถึงยิ่งขึ้น 
   ๒.๔ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
    ๑) มีการกำชับ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร  
และยอดเงินงบประมาณท่ีจะต้องเบิกจ่าย ให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
    ๒) มีการตรวจสอบเอกสาร โดยหัวหน้าส่วนการคลัง ทั ้งก่อนขออนุมัติ
เบิกจ่าย และหลังจากจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินโดยลงรายมือชื่อกำกับ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อน
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
   ๒.๕ กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
    ๑) จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชีฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ
บันทึกข้อมูลลงระบบ 
   ๒.๖ กิจกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
    1) มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 
    ๒) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
    ๓) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรมี ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ 
   ๒.๗ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน 
    1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน - การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการ
กองคลังติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
   ๒.๘ กิจกรรมกองช่าง เป็นความเสี่ยงในภารกิจ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านกองช่างโดยตรง 
    ๑) เนื่องจากเป็นงานทางเทคนิค ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านช่าง
โดยตรง ผู ้บริหารได้แต่งตั ้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ในตำแหน่งอื ่นมาปฏิบัติงานด้านช่าง และให้
ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผล 
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   ๒.๙ กิจกรรมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยงในภารกิจการจัดซื้อ
จัดจ้างของศูนย์พัฒนาเล็ก ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ อีกท้ังมีบคุลากรคนเดียว แต่ปฏิบัติภารกิจหลายอย่าง ทำให้การควบคุมดูแลไม่ท่ัวถึง 
    ๑) นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ กำกับ
ดูแลให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานอยา่งเคร่งครัดในการปฏิบัติงานดำเนินการติดตามประเมินผล 
    ๒) ทางหน่วยงานจึงจ้างเหมาพนักงานช่วยงานด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้
ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่พนักงานจ้างเหมา 



 

 

 

 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

ที่         /2564  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญประจําปงบประมาณ 2564  

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

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มาตรา 79  บัญญัติ
ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น 

  เพื่อใหระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
25 61  และและเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ขององคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี ้
  1 .นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน หัวหนาสํานักปลัด รก.ปลัด อบต. ประธานกรรมการ 
  2 .นางประไพ โมรานอก  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรรมการ 
      รก.ผอ.กองคลัง  
  3 .นางสาวกณิกาพร ทองสุขนอก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กรรมการ 
      รก.ผอ.กองการศึกษาฯ  
  4 .นายสมพล ถนัดคา  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการรก.ผอ.กองชาง กรรมการ 
  5 . นายขันทอง จอมมาลา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่  
  1 . อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2 . กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
  3 . รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ
องคบริหารสวนตําบล 
  4 . ประสานงานการประเมนิผลการควบคุมภายในกับหนวยงานภายในที่สังกัด 
  5 . จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ (อบต.) 

  ใหคณะกรรมการฯ ขององคการบริหารสวนตําบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตอนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอโนนแดง ภายใน 90  วัน 
นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล ใหใชรูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้ 

/1 . แบบหนังสือ……. 
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  1 . แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ)  
(แบบ ปค.1 ) เปนหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐตามหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาของรัฐ ขอ 9  และขอ 10  วรรคสาม 
  2 . รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ) เปนแบบรายงาน
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  3 . รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 ) เปนรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  4 . รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน  
(แบบ ปค. 6 ) เปนแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ 
  5 . ใหเลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามเรงรัด สํานัก/กอง จัดสงรายงานฯ ตามกําหนดโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรค ใหรายงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทราบโดยดวน 
  6 . ใหคณะกรรมการฯ เปนผูดําเนินประสานการดําเนินงานเปนที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแกสํานัก/กอง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม  

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   1   ตุลาคม  พ.ศ. 2564  
 
 
     (นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน) 
         หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน  
        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ปฏิบัติหนาที ่
      นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ                
ที ่ นม  ๘๘๙๐1/    วันที่    ตุลาคม  ๒๕๖4 
เรื่อง การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
 ของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เรียน หัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเน่ือง  
และเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และใหรายงานผูกํากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากส้ิน
ปงบประมาณ น้ัน 
  เพ่ือใหระบบควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว ไดมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ ซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖4 ไวแลว น้ัน 
  สําหรับงวดปงบประมาณ 2564 จะเปนการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีไดจัดทําไวแลวของปงบประมาณท่ีผานมา ดังน้ัน จึงขอใหสํานัก/
กอง ดําเนินการดังน้ี 
  1.ปรับปรุงคําส่ังแบงงานภายในสํานัก/กอง ใหชัดเจน 
  2.ปรับปรุงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของสํานัก/
กอง และระดับองคกร 
  3.รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เปนแบบรายงาน
การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
  4.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เปนแบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐภายใน 90 วันหลังจากส้ินปงบประมาณ สําหรับองคกรใหรายงาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอรมท่ีกรมบัญชีกลาง กําหนดไดแก แบบปค.1, ปค.4 
และแบบ ปค.5 แลวรวบรวมรายงานฯ ดังกลาว เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
และรายงานแบบ ปค.1 ใหผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด ตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 

 
 (นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน) 
     หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ทราบ 
1……………………………… หัวหนาสํานักปลัด 
2……………………………… ผูอํานวยการกองคลัง 
3……………………………… ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
4……………………………… ผูอํานวยการกองชาง 



 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ                
ที ่ นม  ๘๘๙๐1/    วันที ่   ธันวาคม ๒๕๖4 
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖4 

เรียน คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเน่ือง  
และเพ่ือใหเกิดความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผล และบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และใหรายงานผูกํากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากส้ิน น้ัน 

  เพ่ือใหระบบควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว ไดมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล ดําเนินการ
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
จึงขอเชิญคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เขารวมประชุมใน วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 
2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเขาประชุมโดยพรอมเพียงกัน 
 
 

 
 (นางสาวอํานวยรัตน พรมเสน) 
     หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน 
                                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 
 
ทราบ 
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