
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  นายอ าเภอดอนสัก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่ หน่วยงาน .ก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ       พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ   องค์การบริหารส่วนต าบล   ดอนสัก 
เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานที่มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  
ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอดอนสัก 

 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 

ส านักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน  4 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วาง
แผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน ดังนี้   

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา  การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ 
ใช้ในภารกิจของ อบต. บางประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็ว  การใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
       2)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 
       3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล, 
เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ 
นาท ี, การใช้น้ ามัน เป็นต้น 
 4)  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง เนื่องจากเจ้าพนักงานธุรการโยกย้าย  
การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้
ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความ
ล่าช้าในการสืบค้น 
 
 
 
 
 



-2- 
กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , งานการจัดเก็บ
เอกสาร จ านวน  4  กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนใหม่ดังนี้  
         ๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน  ในบางครั้ง  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า ท าให้ต้องรีบจัดท าฎีกาเบิกจ่ายให้ทัน
ตามก าหนดระยะเวลาของระเบียบฯที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนออนุมัติจึงท าให้
เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
         ๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัด
จ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายและระเบียบใหม่ที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) กิจกรรมด้านพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เนื่องจาก ผู้ถือกรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่ให้ความส าคัญในการยื่นช าระภาษีและผู้ที่ยื่นแบบไว้แล้วแต่ไม่มาช าระภาษี
ตามก าหนดเวลาท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระ 
 4) กิจกรรมด้านการจัดเก็บเอกสาร สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
 
กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  ๓  กิจกรรม ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวด
ก่อน  ดังนี้   
 ๑) กิจกรรมด้านงานควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญกับ พรบ.ควบคุมอาคาร การก่อสร้างบนที่ดิน สปก.ไม่อยู่ในเงื่อนไข  
 ๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้างมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงาน ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณ
สมบัติ 
 ๓) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีระยะเวลา
จ ากัดในการประมาณการราคา มีบุคลากรไม่เพียงพอในการประมาณการราคา 
 
  
 
 
           (ลงชื่อ)..................................... ..........ผู้รายงาน 
            (นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
         ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก   
                                                                 วันที่  ๓๐ เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕63 
 

 
 



แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยรับตรวจ :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักงานปลัด 
 ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน
และการบ ารุงรักษา  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดซื้อรถยนต์
ส าหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บางประเภทไม่
เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุด
เสียหายเร็ว เช่น รถยนต์จัดเก็บขยะ ควรเป็นรถ
เฉพาะทางการจัดเก็บขยะ  และการใช้รถยนต์
ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไปติดต่อ
ราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

 ๑.2) กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและสมาชิก
สภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 

๑.3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ  มี
การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง
ภายในต าบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วม
ลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่าง
พักเท่ียงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที   
เป็นต้น 
 
 
 

ผลการประเมิน 
      โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.ดอนสัก 
ประกอบด้วย ส านักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง  
     ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  5   งาน   คือ ๑) งานบริหารทั่วไป  ๒) งาน
นโยบายและแผน  3) งานสวัสดิการและสังคม 4) 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   5) งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8   พบว่ามี
จุดอ่อนที่ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน 
4  กิจกรรม ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ
การบ ารุงรักษา   

๒. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น   

๓. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
   4. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
    
ผลการประเมิน 
เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของ
การมีส่วนร่วม  ในการเสนอความต้องการ  และปัญหา
ต่าง ๆ   ที่เกิดข้ึนในพืน้ที่  ซึ่งในการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น  ต้องมาจากปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรง  จึงควรให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงเพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม  และใช้ผลการประเมิน
ตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองคลัง 
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญช ี
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน
โดยไม่ผา่นการตรวจสอบก่อน 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดืื้อจัดจ้าง 
๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก
ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเก็บรายได้ 
๑. งานจัดเก็บรายได้   ซึ่งบางครั้งการลงพื้นทีจ่ัดเก็บ
ภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และ
เกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไวใ้นมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 
1.4)กิจกรรมด้านการจัดเก็บเอกสาร 
1. สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอและไมไ่ด้
มาตรฐาน 
 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองช่าง 
1.1 กิจกรรมด้านงานควบคุมอาคาร มีความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรมีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง
สภาพแวดล้อมภายนอกคือ การก่อสร้างบนที่ดิน 
สปก.ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขของ พรบ.ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายงาน ในภารกิจ  3  
งาน  คือ  

๑. งานการเงินและบัญชี 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๔. งานด้านการจัดเก็บเอกสาร 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 8   พบว่ามีจุดอ่อนที่ติดตามและ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้ 
พบว่า  การบันทึกบัญชี  ไม่มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ   
แต่ต้องด าเนินการติดตามอย่างสม่ าเสมอ  และจะต้อง
ด าเนินในงวดปีต่อไป คือ กิจกรรมด้านงานการเงิน
และบัญชี , การจัดืื้อจัดจ้าง,การจัดเก็บรายได้,การ
จัดเก็บเอกสาร 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 
กองช่าง อบต.ดอนสัก ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายในจากภารกิจประจ าตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่ 217/๒๕62              
ลงวันที่  29 มิถุนายน  ๒๕62  เรื่องการแบ่งงานและ
การมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง กองช่าง             
มีภารกิจ ๔ งาน คือ  
(๑)  งานก่อสร้าง   
(๒)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
(๓)  งานผังเมือง                      
(๔)  งานประสานสาธารณูปโภค   
                       



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรไม่เพียงพอ 
ต่อการส ารวจออกแบบ เขียนแบบและควบคุมงาน 
ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษา 
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณสมบัติ 
1.3 กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการ มี
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือขาด
บุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน การก่อสร้าง
บนที่ดิน สปก.ไม่อยู่ในเงื่อนไข พรบ.ควบคุมอาการ
ท าให้ไม่สามารถควบคุมการก่อสร้างได้ ประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นความส าคัญ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 
 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด 

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  พบความ
เสี่ยงในภารกิจ  ๑  งาน  คือ 
๑. งานก่อสร้างและออกแบบ (กิจกรรมการให้ผู้แทน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้าง) 
          จากการติดตามพบว่า กิจกรรมการให้ผู้แทน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้าง  มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย 
อบต.ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) นัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง และตัวแทนผู้
รับจ้างเข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการก่อนด าเนินงาน ใน
เรื่องของเอกสารและวิธีปฏิบัติงาน 
 

 
 ผลการประเมินโดยรวมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง 
3 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน ดังนี้  

 1)  กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา   
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับใช้ในภารกิจของ อบต. บาง
ประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็ว เช่น รถยนต์จัดเก็บขยะ ควรเป็นรถเฉพาะ
ทางการจัดเก็บขยะ  และการใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 

2) กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
และสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯเป็นต้น 

          3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน   
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ  มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล
, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเท่ียงหรือก่อนเลิกงาน 
๓๐ นาท ี  
 
 



          4) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
          เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่อง
เจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือท่ีสารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง 
ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
 5) การรับและเบิกจ่ายเงิน 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
 6)  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 7) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
 งานจัดเก็บรายได้   ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิด
ความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 8) กิจกรรมด้านการจัดเก็บเอกสาร 
สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 
          9)งานก่อสร้างและออกแบบ (กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้าง) 
          จากการติดตามพบว่า กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจงานจ้าง  มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดย อบต.ด าเนินการ ดังนี้นัดคณะกรรมการตรวจการจ้าง และตัวแทนผู้
รับจ้างเข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการก่อนด าเนินงาน ในเรื่องของเอกสารและวิธีปฏิบัติงาน 
 

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

           (นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง)    
            ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

                                                                วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
 
 





แบบ ปค.5 
ชื่อหน่วยรับตรวจ : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / 
เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 
๑.  กิจกรรม 
- ด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานมีความ
เหมาะสมกับประเภทการ
ใช้งาน และได้รับการ
บ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
 

 
๑. การจัดซื้อรถยนต์ส าหรับ
ใช้ในภารกิจของ อบต. บาง
ประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพ
ใช้งานท าให้รถยนต์ช ารุด
เสียหายเร็ว เช่น รถยนต์
จัดเก็บขยะ ควรเป็นรถเฉพาะ
ทางส าหรับการจัดเก็บขยะ  
๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือ
มีเหตุให้มีสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ท าให้การไปติดต่อ
ราชการจ าเป็นต้องมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไม่อยู่ใน
ภาระหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของบุคคลนั้น 

๑ ตุลาคม 
๒๕62 

๑.  ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้
พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุง
ดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุ
ช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ 
และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที 
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบ
สภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ 

๓๐ กันยายน 
๒๕63 
/หัวหน้า

ส านักงานปลัด 

ปรับปรุงการใช้แบบสอบ
ทานขออนุญาตใช้รถยนต์
ให้เป็นปัจจุบัน และ
รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบตามล าดับ 



แบบ ปค.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / 
เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 
2. กิจกรรม 
- การจัดท าประชาคม 
เพ่ือให้ประชาคมมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
 
 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
น้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด 

กุมภาพันธ์
- มีนาคม  
๒๕63 

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่
ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท า
ประชาคม  

๓๐ กันยายน 
๒๕63 
/หัวหน้า

ส านักงานปลัด , 
เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล 
เปรียบเทียบสัดส่วน
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประชาคม กับ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
แต่ละหมู่บ้าน 



แบบ ปค.5 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / 
เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 
3. กิจกรรม 
-  การลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พื้นที่ต าบลดอน
สักมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
อากาศบริสุทธิ์เกิดผลดี
ต่อสุขภาพของคนใน
ต าบล 
 

๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทาง
ภายในต าบล 
๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกใน
การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น 
การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพัก
เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ี 

พฤศจิกาย
น ๒๕62 

๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนที่ว่าง
เปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและ
ทั่วถึง 
๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้
พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

๓๐ กันยายน 
๒๕63 
/หัวหน้า

ส านักงานปลัด  

เนื่องจากเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องมีการก าหนด
แผนการปรับปรุงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นประจ าทุกปี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / 
เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 
4. กิจกรรม 
  งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม 
เพ่ือให้งานสารบรรณ 
เกิดความเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้สะดวก 
รวดเร็ว 

การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่ง
และประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร
บรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อ
เรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้
ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่
ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 
หรืออาจเกิดความล่าช้าในการ
สืบค้น 
 

๑  ตุลาคม 
๒๕62 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ติดตามและน าหนังสือจากผู้รับผิดชอบ
งานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 

๓๐ ก.ย. ๒๕
63/หัวหน้า

ส านักงานปลัด
, เจ้าพนักงาน

ธุรการ 

ปรับปรุงแบบสอบ
ทานให้เพ่ือปรับใช้ใน
การรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 

(๒) 

งวด / 
เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 

5. กิจกรรม 
งานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ 

 
1. มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 
 

 
๑ ต.ค. 

62 
   

 
 
๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากอง
คลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตาม
ขั้นตอน 
  

 
๓๐  ก.ย.  63

เจ้าหน้าที่
การเงินและ

บัญชี/
ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

 
ยังมีการด าเนินการใน
ส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อน
อยู่บ้าง จึงได้จัดท า
แผนการปรับปรุง เพ่ือ
ติดตามในงวดต่อไป 
(๓๐ ก.ย. 63)  โดยใช้
แบบสอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและมติ 
ครม. 
 



แบบ ปค.5 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 

(๒) 

งวด / เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 

6. กิจกรรม 
งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
การด าเนินการจัดืื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การด าเนินการที่
ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 
) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อ
จัดจ้างและปริมาณงาน
มากท าให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
2. เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

๑ ต.ค. 62  
๑. มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุและมีค าสั่งแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

๓๐  ก.ย.  63 
เจ้าหน้าที่

การเงินและ
บัญชี, 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

 



แบบ ปค. 5 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 

7. กิจกรรม 
งานจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑.   เพ่ือให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงิน การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ การบันทึก
บัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ 
 

๑.  ซึ่งบางครั้งการลง
พ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน และ
เกิดความเสี่ยงการการถือ
เงินไว้ในมือระหว่างที่มี
การจัดเก็บ 

๑ ต.ค. 62  
๑. ได้มีค าสั่งมอบหมายผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดเก็บรายได้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว  

๓๐  ก.ย.  63 
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได,้
ผู้อ านวยการ

กองคลัง 

 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 

8. กิจกรรมด้านงานควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
๒. เพ่ือให้ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 
 

๑.  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
เรื่องการควบคุมอาคาร 
๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
๓. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ 
พรบ ควบคุมอาคาร 
 

๑ ต.ค. 62 - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ 
ควบคุมอาคาร 
 

๓๐ ก.ย. 63 
ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

ปรับปรุงแบบสอบทาน       
เป็นเครื่องมือ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

(๒) 

งวด / เวลา
ที่พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(๖) 

8. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน
มีความม่ันคง แข็งแรง ได้รับ
การดูแลรักษาและสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

๑. สาธารณสมบัติที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการ
ดูแลรักษา 

๑ ต.ค. 62 ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/
ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแล
งานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีก
ทางหนึ่ง 

๓๐ ก.ย. 63 
ผู้อ านวยการ
กองช่าง 

ปรับใช้แบบสอบทาน
เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลและ
ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมี
อยู่ใน อบต.   
 

9. กิจกรรมการค านวณ
ประมาณการ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การค านวณประมาณ
การช่างถูกต้อง มีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับปริมาณงานและ
งบประมาณ 

ระยะเวลาจ ากัดในการ
ประมาณราคา มี
บุคลากรไม่เพียงพอใน
การประมาณราคา 

๑ ต.ค. 62 ๑. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรมีการ
ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 

 
๓๐ ก.ย. 63 
ผู้อ านวยการ 
กองช่าง 

ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือติดตาม
ประเมินผล 

 
              (ลงชื่อ)  

                                                         (นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

                                                             วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 





 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
        ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนสัก 

         ที่  428 /๒๕63 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานติดตามประเมินผล 

การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ 6  ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลดอนสัก 
---------------------------------------------- 

   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ.
2544 ได้ก าหนดใหห้น่วยงานรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ 6 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักดังนี้  

    1. นายสุเมธ    สงสุวรรณ       ปลัด อบต.ดอนสัก       ประธานคณะท างาน 
    2. นางอาจินต์   สกุลรัตน์        ผู้อ านวยการกองคลัง  คณะท างาน 
    3. นายนันทวุฒิ  โอชารส       ผู้อ านวยการกองช่าง  คณะท างาน 
    4. นางวิภารัตน์  อักษรพิทักษ์  หัวหน้าส านักปลัด  คณะท างาน 
    5. นายมานิต   แก้วมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ คณะท างาน/เลขานุการ 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เป็นผู้ควบคุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ทุกส านัก/ส่วนส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

2. ให้ทุกส านัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯข้อ6 งวดปีงบประมาณ 
2563 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมรายงานฯดังกล่าวส่งเลขานุการ(Center)ระดับองค์กร ภายในวันที่ 18 
ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

(1) แบบ ปค.4 
(2) แบบ ปค.5 

3. ให้เลขานุการคณะท างานฯวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของทุกส านัก/ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และรายงานผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในที่ 
25 ธันวาคม 2563 ตามแบบฟอร์มดังนี้ 

(1) แบบ ปค.1 
(2) แบบ ปค.4 
(4)  แบบ ปค.5 



4. ให้เลขานุการคณะท างานฯติดตามเร่งรัด ส านัก/ส่วน จัดส่งรายงานฯ ตามก าหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด 
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักทราบโดยด่วน 

5. ให้คณะท างานเป็นผู้ด าเนินการประสานการด าเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ส านัก/ส่วน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ   วันที่   28  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

                                                              

     

    (ลงชื่อ)  
(นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


