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องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------ 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ซ่ึงเปนหนวยรับตรวจไดจัดวางระบบควบคุมภายใน โดย
ใชหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 ขอ 8 และขอ 9 งวดวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติ  ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร และใชเปนแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรีตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ   ณ  วันท่ี  30  เดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 ( นายสังวร  มุงดี ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



คํานํา 
 

ตามหนังสือ ท่ี มท 0805.2/ว 3444 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินได
แจงใหปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดการใหมีการประเมินผลการควบคุมภายในตามท่ีหนวยงาน
ของรัฐกําหนดไว  อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ซ่ึงเปนรายงานท่ีแสดงถึงวิธีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน “การเฝาระวัง” และ “การบริหารความเสี่ยง” กอนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน หนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ   

เพ่ือใหการดําเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี  
อําเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดดําเนินการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือใชเปนเครื่องมือท่ีชวยในการปองกันและรักษาทรัพยสินของ
หนวยงาน ใหการใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยในการปฏิบัติงานในข้ันตอนตางๆ 
เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม เพ่ือใชในการตรวจสอบและควบคุมภายในหนวยงานตอไป 
 
 
         องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
              วันท่ี  30 ตุลาคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  - แบบ ปค. 1 
 

2. ระดับหนวยงานยอย  สํานัก/กอง         
   - แบบ ปค. 4           

- แบบ ปค. 5  
          

3.  ระดับองคกร            
  -  แบบ ปค. 4           
  -  แบบ ปค. 5           
  -  แบบ ปค. 6   
         

4. ภาคผนวก            
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 แบบ ปค. 1 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหนวยงานของรัฐ) 

 
เรียน   นายอําเภอปราณบุรี     

                              องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี  30  เดือน  กันยายน    พ.ศ.   2563   ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ี
เชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน 
                จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เห็นวาการควบคุมภายใน
หนวยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติกาควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของอําเภอ
ปราณบุรี  
          อยางไรก็ดีมีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดดังนี้ 
               ๑. ความเส่ียงท่ีมีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                 ๑.๑ สํานักปลัด  
                      ดานการจัดทําประชาคม 
                               - ประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวน
นอย               
                             ดานการบริหารงานบุคคล 
                                - ไมมีนโยบายการธํารงรักษาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 
                           - มีการโอน ยาย ของเจาหนาท่ีอยูเสมอ  
                   ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
                          - ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการกําจัดลูกน้ําและการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย
ตัวเต็มวัย 
     ดานงานธุรการ 
                                  - เอกสารมีเพ่ิมมากข้ึน 
                                  - เอกสารหยิบออกมาแลวไมนํามาเก็บท่ีเดิม      

                                   ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                                  - เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไมเพียงพอ 

                           - เจาหนาท่ีขาดความรูดานการปองกัน 

              ๑.2 กองคลัง 
                       ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได                             
        - ประชาชนผูเสียภาษีบางรายยังขาดความรูความความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและ
ข้ันตอนการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
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                       ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
      - การแตงตั้งนักวิชาการเงินบัญชีใหปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานพัสดุทําใหเกิด
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานไดงาย เนื่องจากงานพัสดุเปนเงินท่ีมีระเบียบกฎหมายเขามาเก่ียวของ เจาหนาท่ีตอง
เปนผูรับผิดชอบคนละงาน                             
                 ๑.3 กองชาง 
                              ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
                                - การเปด–ปด ไฟฟาสาธารณะไมเปนเวลา และบางครั้งเปดท้ิงไวขามวันขามคืนทําให
อายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาสั้นลง 
                                - อุปกรณท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบสมบูรณ  
                                - เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องไฟฟาถูกตองตามหลักของการไฟฟา 
                              ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ 
                                - ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ กฎหมาย วาดวยการขออนุญาตกอสราง 
                                - การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไมครบถวนทําใหข้ันตอนการขออนุญาตลาชา  
                 ๑.4 กองการศึกษาฯ 
                                  ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                - เจาหนาท่ีขาดความรูดานการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุและงานการเงินและบัญชี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
                                  ดานการบริหารและการจัดทําแผน 

                                  - บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

                  ๑.5  สวัสดิการและสังคม 
                              ดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
                                - ผูรับเบี้ยไมใหความรวมมือในการแจงขอมูลการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกรณียายออกจาก
พ้ืนท่ีและผูรับเบี้ยเสียชีวิต 
                               ดานการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ 
                                  - ผูรับเบี้ยคนพิการบางรายไมไดดําเนินการตอบัตรคนพิการท่ีหมดอายุ 
               ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
                  2.๑  สํานักปลัด  
                              ดานการจัดทําประชาคม 
                          - เผยแพรประชาสัมพันธการประชาคมใหท่ัวถึงและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
                               ดานการบริหารงานบุคคล 
                                - จัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยยากรบุคคลท่ีชัดเจนและกําหนดแนวทางการธํารง
รักษาบุคลากรในหนวยงาน 
                                - จัดใหมีผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนระดับ 
                                - จัดใหมีการทําขอตกลงหรือสัญญาการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน 

                     ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 

                      - ใหความรูกับประชาชนในการกําจัดลูกน้ําและการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย 

                    ดานงานธุรการ 

                               - จัดสงเจาหนาท่ีเขาฝกอบรม หลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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                                ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                 - สรรหาบุคลากรเพ่ิมและจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมเพ่ิมเติมอยูเสมอ                       
           2.2  กองคลัง 
                   ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
                                 - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ แจกใหประชาชน
และจัดทําประชาสัมพันธข้ันตอนการทํางานหนาเว็ปไซดของ อบต. พรอมจัดทําโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี
ประชาสัมพันธข้ันตอนการเสียภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
    ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
     - การประชาสัมพันธรับโอน (ยาย) เจาพนักงานพัสดุผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก 
สงหนังสือไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     - ประชาสัมพันธลงในเว็ปไซต อบต.  
                  2.3  กองชาง 

                              ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 

                                - มีการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปสําหรับการจัดซ้ือ
อุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสอดคลองกับงาน 

                                - สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมดานไฟฟาเปนการเฉพาะทางและศึกษา
ระเบียบหลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 

                              ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ 

                          - ใหความรูเก่ียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

                                - จัดทําคูมือแผนพับ เก่ียวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยาย แจก
สําหรับผูมาติดตอและมีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ท่ีมี  
                  2.4  กองการศึกษาฯ 
                              ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

                                - มีการกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชาใหหม่ันดูหนังสือสั่งการและระเบียบเก่ียวกับงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

                              ดานการบริหารและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา    
                                - มีการกํากับดูแลจากผูบังคับบัญชาใหหม่ันดูหนังสือสั่งการและระเบียบเก่ียวกับงาน
จัดทําแผนการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
               2.5  สวัสดิการและสังคม 

                              ดานการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
                                 - ติดตอประสานงานกับสํานักทะเบียนอําเภอปราณบุรี 
                                 - ประชาสัมพันธเก่ียวกับเบี้ยยังชีพใหมากยิ่งข้ึน 

                               ดานการทําบัตรคนพิการหมดอายุ 
                                 - จัดทําทะเบียนคนพิการใหเปนปจจุบันสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรคนพิการ
ไดอยางถูกตอง 
 

                                                                                         (นายสังวร  มุงดี) 
                                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี    

                                                      วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563         



 
 
 
 

ระดับองคกร 
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องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน พ.ศ. 2563 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก                           
เนื่องจากประชาชนเขารวมการประชุมประชาคม
หมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนนอยเม่ือ
เทียบกับอัตราสวนของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด 

                                               

      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การประชุมผูเขารวมประชาคมยังมีจํานวน
นอย ทําใหโอกาสท่ีจะรับทราบปญหาของประชากร
ไมท่ัวถึง      

                                            

       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - มอบหมายเจาหนาท่ี ทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธเผยแพรการออกประชาคมใหท่ัวถึง
และครอบคลุม                                                 

  

       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซด 
เฟสบุค ไลน หรือชองทางอ่ืนๆ                                                 

 

       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หลังจากการประชุมประชาคมทุกครั้ง                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. กิจกรรมดานการจัดทําประชาคม 

ผลการประเมิน    
          -ผูบริหาร สมาชิกสภาเขารวมจัดทําแผนทุก
ข้ันตอนโดยเขารวมประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และพิจารณาเห็นชอบโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนา 
          -ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวม
กําหนดกฎ/ขอบังคับในการเขารวมจัดทําประชาคม
อยางนอยครัวเรือนละ 1 คน 
          -ประชาชนใหความสนใจและออกมา
ประชาคมมากยิ่งข้ึน 

-ประชาชนไดรับขาวสารอยางรวดเร็ว     
-ประชาชนมีสวนรวมเสนอโครงการมากข้ึน                                             
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานบริหารงานบุคคล 
     1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          - มาตรฐานการสรางขวัญและกําลังใจใหแก
บุคลากร 
          - วัฒนธรรมของหนวยงานและทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงาน 

                                              

      2. การประเมินความเส่ียง 
          - เพ่ือใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนใน
การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล      
                                            

       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - จัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีชัดเจน 
          - จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณหรือมอบโล
รางวัลใหแกเจาหนาท่ีอาวุโสและมีความสามารถ 
          - จัดผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและ
ระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
          - จัดใหมีการทําขอตกลงหรือสัญญาการ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน                                                

  

       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ชี้แจงนโยบายหลักเกณฑตางๆ ในการธํารง
รักษาบุคลากรใหทุกฝายรับทราบท่ัวกัน  
                                                

       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ประเมินผลนโยบายหรือมาตรการตางๆ ใน
การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวใน
หนวยงาน 
          - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหลักเกณฑหรือ
มาตรการตางๆในการธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถไวในหนวยงาน                                                 

 
 

 
 

 
1. กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล 

ผลการประเมิน    
          - ในดานงานบริหารงานบุคคลมีการประกาศ
เกียรติคุณมอบประกาศนียบัตรใหกับผูมีความ
ประพฤติเรียบรอย มีความเสียสละและอุทิศเวลา
ใหแกราชการ มีการจัดกิจกรรมสังสรรคใหกับ
พนักงานในชวงเทศกาลตางๆ อาทิเชน ปใหม เลี้ยง
ตอนรับบุคลากรใหม แตยังขาดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน และกําหนดแนวทางการ
ธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงาน                                            
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานสาธารณสุข 
     1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - จํานวนหมูบาน 5 หมูบาน  
          - จํานวนโรงเรียน 3 แหง 
          - จํานวนวิทยาลัย 1 แหง 
          - จํานวนวัด 2 แหง 

                                               

      2. การประเมินความเส่ียง 
          - ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจในการ
กําจัดลูกน้ํายุงลายทําใหเกิดการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก เพ่ือใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนใน
การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี      

                                            

       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - ดําเนินการพนหมอกควันควบคุมยุงลายตัว
เต็มวัยในรัศมี 100 เมตรกรณีพบผูปวย 
          - ประชาสัมพันธใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ประชาชน นักเรียน ดําเนินการกําจัด
แหลงเพาะพันธยุงลาย ทุกวันศุกรของสัปดาห 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแจก
ทรายอะเบทเพ่ือควบคุมลูกน้ํายุงลาย                                               

  

       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ประชาสัมพันธใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ประชาชนและนักเรียนดําเนินการ
ทําลายและกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายบริเวณ
บานเรือนและโรงเรียน                                                 

 

       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 
          - ประชาชนไมปวยหรือเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออก 
          - ไมเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ในวงกวาง 
 
 
 
 
 
 

 
       1.กิจกรรมรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
ผลการประเมิน    
          - โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 
          - ประชาชนไมปวยหรือเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออก 
          - ไมเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ในวงกวาง บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวนหมูบาน 
5 หมูบาน โรงเรียน 3 แหง วทิยาลัย 1 แหง และ 
วัด 2 แหง                                      
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานธุรการ 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - สภาพแวดลอมภายใน มีผลกระทบตอการ
ควบคุมมีคําสั่งแบงงาน    
                                           

      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ 
          - เอกสารมีเพ่ิมมากข้ึน 
          - เอกสารหยิบออกมาแลวไมนํามาเก็บท่ีเดิม      

                                            

       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - เพ่ือใหการบริการดานงานธุรการเปนไปดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
          - เพ่ือใหเอกสารดานตางๆ ไมสูญหาย 
          - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสาร 
          - เพ่ืองายตอการคนหาในการใชงาน                                               

  

       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการ
รายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝาย
บริหาร 
          - นําระบบ internet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติการ อยางเพียงพอ เชื่อถือได 
          - มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายใน
และภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบ       
                                      

       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - มีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
          - มีการประเมินผลและรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบตอผูกํากับดูแล 
          - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 

 
        1.ดานงานธุรการ 
ผลการประเมิน    
          - สภาพแวดลอมการควบคุมของงานธุรการ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอ  
          - ใหเจาหนาท่ีจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ 
          - เอกสารพรอมท่ีจะรายงาน 
          - จัดสงเจาหนาท่ีเขาฝกอบรม หลักสูตรตางๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
          - มีขอมูลขาวสารและการสื่อสารท่ีชัดเจน
เหมาะสมสะดวกตอการใชงานและทันตอเวลา 
          - ระบบการติดตามประเมินผลมีความ
เหมาะสมตอเนื่อง มีการประเมินตนเอง และการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก มีการประเมินผล
พรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหารระดับสูงตอไป เพ่ือ
ทบทวนผลการดําเนินงานและมีการปรับปรุงแกไข                               
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - จัดทําคําสั่งแบงงาน มอบหมายงานใน
หนาท่ีดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                             

      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การเกิดภัยธรรมชาติไมสามารถคาดคะเนได
ซ่ึงจะตองเกิดภัยกอนถึงจะทราบลักษณะความ
เสียหายท่ีแนนอน 
          - การรายงานความเสียหายลาชาเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการสํารวจ ซ่ึงไมตรงกับขอเท็จจริง
ทําใหการชวยเหลือลาชาตามไปดวย 
          - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตลอดเวลา      

                                            

       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - จัดทําแผนปองกันและทําแผนชวยเหลือ
ประชาชนเม่ือไดรับความเดือดรอนกรณีเกิดภัย 
          - มีการตั้งงบประมาณไวเพ่ือชวยเหลือกรณี
เกิดภัย                                               

  

       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - สํารวจขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เพ่ือชวย
ในการติดตามขอมูลขาวสารการเฝาระวังลวงหนา 
กอนเกิดเหตุ รวมถึงประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ 
เพ่ือใหประชาชนทราบ  
          - การประสานการปฏิบัติงานของทุกสวนใน
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
                                            

       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - มีการติดตามผลการดําเนินงานในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
        1.ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลการประเมิน    
          - การรายงานความเสียหายและการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน มีการทํางานอยางเปนระบบ ตามลําดับข้ันตอน
อยางถูกตองเหมาะสม                         
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานสังคมสงเคราะห 
 

    1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
        1.1 กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คน
พิการ และผูปวยเอดส เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส เสียชีวิตท้ังในและนอกพ้ืนท่ีหรือ
ตางจังหวัด และญาติไมไดแจงใหผูนําทองท่ีหรือ
สมาชิก อบต.ปราณบุรีทราบภายในเดือนท่ีเสียชีวิต 
อีกท้ังยังขาดความรวมมือในการแจงขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู ทําใหเจาหนาท่ีไมไดระงับการเบิก
จายเงินเบี้ยยังชีพซ่ึงสงผลใหทางราชการเสียหาย 
ท้ังนี้เนื่องจาก อบต.ปราณบุรี ยังไมมีงานทะเบียน
ราษฎร จึงไมสามารถตรวจสอบการดํารงชีพอยูหรือ
การยายเปลี่ยนแปลงท่ีอยูของผูไดรับเบี้ยยังชีพไดทุก
เดือน ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีซ่ึงอาจตองมีการเรียกเงินคืน โดยตองทํา
ความเขาใจกับผูรับเบี้ยหรือญาติในการเรียกเงินคืน
และอาจหากไมสามารถเรียกเงินคืนได 
       - ขอมูลการเสียชีวิตท่ีไดติดตอประสานงานกับ
ผูนําทองท่ี สมาชิกสภา อบต.ปราณบุรี นั้น เปนขอมูล
ท่ียังไมไดรับการตรวจสอบยืนยันการเสียชีวิตจริงเปน
เพียงขอมูลดิบโดยการรับรองขอมูลดวยวาจา ซ่ึงยังไม
มีการรับรองท่ีเอกสารหลักฐานของทางราชการจาก
ทะเบียนราษฎรอําเภอ จึงยากท่ีจะดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลไดทุกเดือน 
      1.2 กิจกรรมการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคน
พิการหมดอายุ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก 
           - คนพิการบางรายไมไดดําเนินการตอบัตร
คนพิการซ่ึงหมดอายุหรือใหเจาหนาท่ีดําเนินการแทน
เนื่องจากบางรายไมไดอยูในพ้ืนท่ี โดยไมไดแจง
เจาหนาท่ีทราบและคนพิการไมตรวจสอบวันหมดอายุ
ของบัตรตนเอง 
                                             
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน    
     งานสวัสดิการสังคมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ แยกงานสวนราชการเปน 3 งาน ดังนี้ 
1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
2) งานสังคมสงเคราะห 
3) งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
พบวามีความเสี่ยงในงานสังคมสงเคราะห จํานวน 2 
กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส 
2. กิจกรรมการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอายุ 
      ซ่ึงจากการติดตามพบวามีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แตยังไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม จึงตอง
นําไปจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
สวนยอยในปถัดไป 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
   2.การประเมินความเส่ียง     
   2.1 กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
-กรณีผูสูงอายุกรณีผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
เสียชีวิตท้ังในและนอกพ้ืนท่ีหรือตางจังหวัด และญาติ
ไมไดแจงใหผูนําทองท่ีหรือสมาชิก อบต.ปราณบุรี
ทราบภายในเดือนท่ีเสียชีวิต อีกท้ังยังขาดความ
รวมมือในการแจงขอมูลการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู ทําให
เจาหนาท่ีไมไดระงับการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพซ่ึงสงผล
ใหทางราชการเสียหาย ซ่ึงเม่ือทราบเรื่องการเสียชีวิต
หรือเปลี่ยนแปลงท่ีอยูในภายหลังทําใหเจาหนาท่ีตอง
เรียกเงินคืน โดยตองทําความเขาใจกับผูรับเบี้ยหรือ
ญาติในการเรียกเงินคืนตามระเบียบ 
   2.2 กิจกรรมทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ
หมดอายุ เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
-คนพิการบางรายท่ีไมดาํเนินการไปตอบัตรท่ีหมดอายุหรือให
เจาหนาท่ีไปดําเนินการแทน เน่ืองจากบางรายไมไดอยูในพ้ืนท่ี 
โดยไมแจงใหเจาหนาท่ีทราบและคนพิการไมตรวจสอบวัน
หมดอายุของตน 
 

  3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูปวยเอดส 
-ตองติดตอประสานงานกับสํานักงานทะเบียนอําเภอ
ปราณบุรีทุกเดือน ทําการตรวจสอบการเสียชีวิตของ
ผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส ซ่ึงจะเปนขอมูลท่ี
สามารถตรวจสอบไดและเปนขอมูลท่ีแทจริง 
  3.2 กิจกรรมการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคน
พิการหมดอายุ 
-จัดทําทะเบียนคนพิการใหเปนปจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุของบัตรคนพิการ
ไดอยางถูกตอง 
 

  4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     4.1 นําระบบอินเตอรเน็ตมาชวยในการ
บริหารงานและรับรูขอมูลขาวสารทันเวลา สามารถ
ตรวจสอบขอมูลไดจากระบบอินเตอรเน็ต เชน 
ระเบียบกระทรวง พระราชบัญญัติตางๆ  
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     1.1 เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน ดังนี้ 
        1. ประชาชนผูเสียภาษีบางราย ยังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและข้ันตอนการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
     1.2 เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน ดังนี้ 
          1. การแตงตั้งนักวิชาการเงินและบัญชีให
ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานพัสดุทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานไดงายเนื่องจากงานพัสดุ
เปนงานท่ีมีระเบียบกฎหมายเขามาเก่ียวของเจาหนาท่ี
ตองเปนผูรับผิดชอบคนละงาน 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     1.1.1 เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ดังนี้ 
       1. พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.
2562 
       2. พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510 
       3. กฎหมาย หนังสือสั่งการและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
       4. จัดใหมีการประชาสัมพันธข้ันตอนการจัดเก็บ
ภาษีโดยการทําแผนพับและประชาสัมพันธหนาเว็บ
ไซด อบต. 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
     1.1.1 เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก ดังนี้ 
      1. ประชาสัมพันธรับโอน(ยาย)เจาพนักงานพัสดุ
ผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ไดแก สงหนังสือไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซด อบต. 
  
 

 
 
 
  

 
ผลการประเมิน 
กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช
ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบขอมูลแผนท่ีภาษีใหเปน
ปจจุบัน 
2. ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการแผน
ท่ีภาษี 
3. ดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและ
รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
อยางสมํ่าเสมอ 
4. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในท่ีดินใหถูกตองตรงกับ
ทะเบียนคุมลูกหนี้ 
5. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพ่ือใหงาย
ในการตรวจสอบและการทวงชําระหนี้ท่ีถูกตอง 
 
1. การจัดซ้ือจัดจางและการจําหนายทรัพยสินท่ีมี
การปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการของทางราชการ
กําหนดนโยบายและวางแผนการจัดหาทรัพยสินท่ี
ชัดเจน 
2.การสรรหาบุคคลท่ีมาดํารงตําแหนงเจาพนักงาน
พัสดุเพ่ือปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยตรง 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     2.1.1 ความเส่ียง  
     1.ประชาชนผูเสียภาษีบางราย ยังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและข้ันตอนการชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
     2.1.1 ความเส่ียง 
1.การแตงตั้งนักวิชาการเงินและบัญชีใหปฏิบัติงานใน
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุทําใหเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานไดงายเนื่องจากงานพัสดุเปนงานท่ีมี
ระเบียบกฎหมายเขามาเก่ียวของเจาหนาท่ีตองเปน
ผูรับผิดชอบคนละงาน 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       3.1 กิจกรรมการควบคุม 
       1.พ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
       2.พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510 
       3.กฎหมาย หนังสือสั่งการและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
       4.จัดใหมีการประชาสัมพันธข้ันตอนการจัดเก็บ
ภาษีโดยการทําแผนพับและประชาสัมพันธหนาเว็บ
ไซด อบต. 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
       3.1 กิจกรรมการควบคุม 
        1.รับโอน(ยาย)เจาพนักงานพัสดุ 
        2.พนักงานกองคลังชวยกันปฏิบัติงานพัสดุไป
กอน 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       4.1 สารสนเทศและการส่ือสาร 
             -ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน 
โดยตรวจขอมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก 
             -ตรวจสอบขอมูลขาวสาร เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎระเบียบตาง ๆท่ีเก่ียวของ 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
       4.1 สารสนเทศและการส่ือสาร 
             -ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน 
โดยตรวจขอมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก 
             -ตรวจสอบขอมูลขาวสาร เพ่ือรองรับ
หนังสือสั่งการและกฎระเบียบตาง ๆท่ีเก่ียวของ 
กิจกรรม  ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
       5.1 การติดตามประเมินผล 
            ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เจาหนาท่ีผูปฎิบัติงาน ผูอํานวยการกองคลังและปลัด
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
กิจกรรม  ดานทะเบียนและทรัพยสิน 
       5.1 การติดตามและประเมินผล 
            ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูอํานวยการกองคลังและปลัด
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ปค. 4 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
- การเปด – ปด ไฟฟาสาธารณะไมเปนเวลาและ
บางครั้งลืมปดทําใหอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟา
สั้นลง 
- อุปกรณปองกันท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบ
สมบูรณท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 
- เจาหนาท่ียังขาดความรูท่ีถูกตองตามหลักของ กฟภ. 
 1.2 กิจกรรมการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน/เคล่ือนยายอาคารตางๆ 
- ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ กฎหมาย วาดวยการ
ขออนุญาตกอสราง 
- การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไมครบทําให
ข้ันตอนการขออนุญาตลาชา 
 

2.การประเมินความเส่ียง 
   2.1 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
- การตั้งงบประมาณรายจายสําหรับซ้ือมีจํากัด
เนื่องจากตองจัดสรรไปบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ซ่ึง
อาจไมเพียงพอตอความตองการหรือไมสามารถซ้ือ
อุปกรณไฟฟาราคาแพงท่ีทนทานและมีอายุการใชงาน
นานซ่ึงจําเปนตองประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
- ผูบังคับบัญชาไมไดกํากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 
    2.2 กิจกรรมการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคารตางๆ 
- ประชาชนยังขาดความรูเก่ียวกับ พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 
- เอกสารท่ียื่นขออนุญาตกอสรางอาคารไมครบทําให
เสียเวลาในการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
สภาพแวดลอมการควบคุมของกองชาง ไดวิเคราะห
ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีปรากฏตามคําสั่ง
แบงงานในภารกิจ 2 งาน คือ 
  1. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
  2. งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนยายอาคารตางๆ  
โดยวิเคราะห ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบฯผลการประเมิน 
พบวา การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปค.4 
ยังไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมและพบ
จุดออนท่ีเกิดข้ึนใหมในกิจกรรมอ่ืน คือ งานการขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
อาคาร และงานซอมแซมไฟฟาซ่ึงมีการติดตาม
ตรวจสอบจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความเสี่ยง
ลดลง 
 
 

การประเมินความเสี่ยงของกองชาง พบวาตองมีการ
บริหารจัดการในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีไดมาตรฐาน
ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและภายนอกและการ
สงเสริมพัฒนาใหเจาหนาท่ีมีความรูท่ีเก่ียวของกับงาน
อยางสมํ่าเสมอ 
 
 

แบบ ปค. 4 
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  3.กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
- มีการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปสําหรับการจัดซ้ืออุปกรณไฟฟา
เพ่ือซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสอดคลองกับการใช
งาน 
- สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
ดานไฟฟาเปนการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูเสมอ 
- ผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับ ดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
  3.2 กิจกรรมการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน/เคลื่อนยายอาคารตางๆ 
- พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
- จัดทําคูมือแผนพับเก่ียวกับการขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยาย แจกสําหรับผูมาติดตอ 
- มีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เชน หอกระจาย
ขาว เว็ปไซต วารสาร 
  4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1นําระบบ Line Facebook มาใชในการแจง
ซอมแซมไฟฟา ซ่ึงสามารถโทรหรือสงขอความไดและ
สามารถใชไดตลอด 24 ชั่วโมง 
4.2 จัดทําคูมือ/แผนพับ เก่ียวกับการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยาย แจกสําหรับผู
มาติดตอ 
4.3 ประชาสัมพันธใหทราบรายละเอียด ข้ันตอนการ
ขออนุญาตกอสรางฯ 
5. การติดตามและประเมินผล 
-มีการติดตามกํากับดูแลการปฏิบัติงานแตละกิจกรรม
อยางตอเนื่องและเหมาะสม 
- มีการรายงานผลของการดําเนินงานและมีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีมีขอบกพรองอยางสมํ่าเสมอ 
-มีการสอบทานแผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง
เปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง สอดคลองกัน 
 
 
 

กิจกรรมการควบคุมของกองชางตองมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะอยางตอเนื่อง เนื่องจากการตอง
แกไขปญหาความตองการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการติดตอประสานงานโดยใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางเหมาะสม แตบางครั้งเกิดปญหา
อุปสรรคของระบบอินเตอรเน็ตขัดของและสัญญาณ
ครอบคลุมไมท่ัวถึง ซ่ึงตองมีการปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลของกองชางมีความเหมาะสม
และไดรับการตรวจสอบจากหัวหนาหนวยงานยอย 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน 

แบบ ปค. 4 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา เปนความเสี่ยง
ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 2 กิจกรรม คือ 
1.1 กิจกรรมงานดานการเงินและงานการพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือ บุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจในในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
และระเบียบงานการเงินท่ีเก่ียวของ 
1.2 กิจกรรมงานดานบริหารวิชาการ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา พบวาบุคลากรและเจาหนาท่ียัง
ขาดความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และบุคลากรยังไมไดเขารับการอบรมเรื่อง
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

 
2. การประเมินความเส่ียง 
     2.1 กิจกรรมงานดานการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวาบุคลากรยังขาดความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติงานดานการเงิน และพัสดุ 
     2.2 กิจกรรมงานดานบริหารและวิชาการ ในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา พบวาบุคลากรและ
เจาหนาท่ียังขาดความรู ความเขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา และบุคลากรยังไมไดเขารับการ
อบรมเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ดําเนินการโดยออกคําสั่งมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมงานพัสดุ การเงินและบัญชีของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และมีการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวของ มีการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาเบื้องตนเปนระยะ และ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 
       
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        กิจกรรมดานการบริหารการศึกษาท่ีเปนความ
เสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน 2 กิจกรรม คือ 
(1) กิจกรมงานดานการเงินและงานการพัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือบุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงินท่ีเก่ียวของ 
(2) กิจกรรมงานดานบริหารวิชาการ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา พบวาบุคลากรและเจาหนาท่ียัง
ขาดความรู ความเขาในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และยังไมไดเขารับการอบรมเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ขอสรุป 
       โดยรวมกิจกรรมดานการบริหารการศึกษา 
พบวา 
-กิจกรรมงานดานการเงินและงานการพัสดุของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง 
และมีการจัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม เพ่ือ
สรางความรู ความเขาใจในระเบียบ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
-กิจกรรมงานดานบริหารและวิชาการ ในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา มีการควบคุมท่ีเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง คือ มีการสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรท่ี
เก่ียวของศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากระเบียบ หนังสือสั่ง
การและดําเนินการจัดทําตามแนวทางจากกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และใหบุคลากร
ระดมความคิดและทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือชวยกัน
ในการจัดทําแผน 

แบบ ปค. 4 
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     3.2 กิจกรรมดานบริหารและวิชาการ ในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ดําเนินการโดยให
บุคลากรท่ีเก่ียวของศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากระเบียบ  
หนังสือสั่งการจากกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน และดําเนินการจัดทําตามแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    - มีนโยบายจัดทําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
มาชวยในการควบคุมภายในและจัดทําคําสั่งแบงงาน  
เพ่ือแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี 
    - มีการนําระบบ  Internet  มาใชในการบริหาร
และปฏิบัติราชการ  การสื่อสาร การติดตอขอมูล
ขาวสารเพ่ือชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร  
ระเบียบ  หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ จึงสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการไดทันเวลาท่ีกําหนด 
    - มีการติดตอประสานงานทางโทรศัพท โทรสารไป
ยังบุคคล หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ชัดเจน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
 
    5. วิธีการติดตามประเมินผล 
      มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร 
ผูควบคุมงานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหัวหนา
งาน ผูอํานวยการกองการศึกษา ตองติดตาม กํากับ
ดูแลเพ่ือใหงานกองการศึกษาไมเกิดการขัดของหรือ
เกิดปญหาข้ึนในการปฏิบัติงาน และรายงานผล
ดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่อง 
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ผลการประเมินโดยรวม  
              จากการวิเคราะหและประเมินผลการควบคุมภายใน  เปนไปตามองคประกอบท้ัง 5  มีการควบคุม
เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จํานวน 
15 งาน  ดังนี้ 
             1. ดานการประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
             2. ดานการบริหารงานบุคคล   
             3. ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   
             4. ดานงานธุรการ  การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ               
             5. ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
             6. ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได   
             7. ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  การเปด–ปด ไฟฟาสาธารณะ 
             8. ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ 
             9. ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
           10. ดานการบริหารและการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
           11. ดานการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 
           12. ดานการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ 
 
 

 

                                                 (นายสังวร  มุงดี) 
                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี   
                                                   วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
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องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของ
รัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

ความเส่ียง 
การควบคุมภายในท่ี

มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ดานการจัดทําประชาคม 

วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมคิด รวม

ทํา รวมแกไขปญหาในทองถ่ินได
อยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 

ประชาชนเขารวมการประชุม
ประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวน
นอยทําใหโอกาสท่ีจะรับทราบ
ปญหาของประชากรไมท่ัวถึง 

ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ
ลวงหนาทุกครั้ง
กอนท่ีจะมีการ
ประชาคม 

ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือใน
การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือ
สอบทานการ
ปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องหลังจาก
การประชุม
ประชาคมทุกครั้ง                                                 

ประชาชนเขารวม
ประชุมยังมาไมครบ
ทุกครัวเรือน 

เผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ประชาคมใหท่ัวถึง
และครอบคลุมมาก
ยิ่งข้ึน                                                 

  สํานักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรงุการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ดานการบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในการสราง
ระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      

    

 
 
 
 
 
 

-ไมมีนโยบายการธํารง
รักษาทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน 
-เจาหนาท่ีขาดขวัญ
และกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- เจาหนาท่ีขาดหรือลา
งานบอยครั้ง 
- มีการโอน ยาย ของ
เจาหนาท่ีอยูเสมอ 

มีการประกาศเกียรติ
คุณมอบ
ประกาศนียบัตร
ใหกับผูมีความ
ประพฤติเรียบรอยมี
ความเสียสละและ
อุทิศเวลาใหแกสวน
ราชการ 

-มีนโยบายการ
บริหารทรัพยยากร
บุคคลท่ีชัดเจนและ
กําหนดแนว
ทางการธํารงรักษา
บุคลากรใน
หนวยงาน 
- มีการประกาศ
เกียรติคุณหรือมอบ
โลรางวัลใหแก
เจาหนาท่ีอาวุโส 
-มีผูรับผิดชอบ
กําหนดหลักเกณฑ
และระยะเวลาใน
การพิจารณาเลื่อน
ระดับ 
-มีการทําขอตกลง
หรือสัญญาการ
ปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและ
ผลงาน 

-ไมมีนโยบายการ
ธํารงรักษา
ทรัพยากรบุคคล
ของหนวยงาน 
- เจาหนาท่ีขาด
หรือลางานบอยครั้ง 
- มีการโอน ยาย 
ของเจาหนาท่ีอยู
เสมอ 

-จัดใหมีนโยบายการ
บริหารทรัพยยากร
บุคคลท่ีชัดเจนและ
กําหนดแนวทางการ
ธํารงรักษาบุคลากร
ในหนวยงาน 
-จัดใหมีผูรับผิดชอบ
กําหนดหลักเกณฑ
และระยะเวลาในการ
พิจารณาเลื่อนระดับ 
-จัดใหมีการทํา
ขอตกลงหรือสัญญา
การปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาและ
ผลงาน 

 
  สํานักปลัด 
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ตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 
วัตถุประสงค 
-เพ่ือควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 
-เพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ีมาขอรับทรายกําจัด
ยุงลายหรือใหพนหมอกควันตามบานเรือน 
-เพ่ือพนหมอกควันขณะเกิดการแพรระบาดของโรค  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนบางสวนขาด
ความเขาใจในการ
กําจัดลูกน้ําและการพน
สารเคมีกําจัดยุงลายตัว
เต็มวัย 

ลูกน้ํายุงลาย 
จํานวน  
5 หมูบาน โรงเรียน 
3 แหง วิทยาลัย 1 
แหง และ วัด 2 แหง                                      
 

บรรลุวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
รณรงคปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ประชาชนขาด
ความรูความเขาใจ
ในการกําจัดลูกน้ํา
และการพนสารเคมี
กําจัดยุงลายตัวเต็ม
วัย 

ใหความรูความเขาใจ
กับประชาชนใหมาก
ข้ึนและท่ัวถึง 

 
  สํานักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ดานงานธุรการ 

วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหการบริการดานงานธุรการเปนไปดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
     - เพ่ือใหเอกสารดานตางๆ ไมสูญหาย 
     - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสาร 
     - เพ่ืองายตอการคนหาในการใชงาน                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบ 
 

คนหาเอกสารสําคัญ
ไมพบทําใหพบความ
เสี่ยง 

- ใหเจาหนาท่ี
จัดเก็บเอกสารให
เปนระบบ 
 - เอกสารพรอมท่ี
จะรายงาน 
 

- เอกสารมีเพ่ิมมาก
ข้ึน 
- เอกสารหยิบออก
มาแลวไมนํามาเก็บ
ท่ีเดิม      
 

จัดสงเจาหนาท่ีเขา
ฝกอบรม หลักสูตร
ตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 
  สํานักปลัด 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
     - ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหประชาชนไดรับการแกไขปญหาความ
เดือดรอนไดทันทวงที 
     - เพ่ือใหการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเปนไปดวยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- การเกิดภัยธรรมชาติ
ไมสามารถคาดคะเนได
ซ่ึงจะตองเกิดภัยกอน
ถึงจะทราบลักษณะ
ความเสียหายท่ีแนนอน 
- การรายงานความ
เสียหายลาชาเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการ
สํารวจ ซ่ึงไมตรงกับ
ขอเท็จจริงทําใหการ
ชวยเหลือลาชาตามไป
ดวย 
- มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของตลอดเวลา      
 
 
 
 
 

- จัดทําแผนปองกัน
และทําแผน
ชวยเหลือประชาชน
เม่ือไดรับความ
เดือดรอนกรณีเกิด
ภัย 
- มีการตั้ง
งบประมาณไวเพ่ือ
ชวยเหลือกรณีเกิดภัย                                               

- การรายงานความ
เสียหายและการให
ความชวยเหลือ
ผูประสบภัย
ธรรมชาติมีความ
รวดเร็วมากข้ึน 

-เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบดาน
งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
มีไมเพียงพอ 
-เจาหนาท่ีขาด
ความรูดานการ
ปองกัน 

-สรรหาบุคลากรเพ่ิม 
-จัดสงเจาหนาท่ีเขา
รับการฝกอบรม 

 
  สํานักปลัด 
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ตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ

ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  คน
พิการ และผูปวยเอดส 
   วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
เปนไปดวยความรวดเร็ว เปนธรรม ถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

1.ผูไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส บางสวนยัง
ไมใหความรวมมือใน
การแจงขอมูลในการ
เปลี่ยนแปลงท่ีอยู กรณี
มีการโอนยายออกจาก
พ้ืนท่ี และผูท่ีไดรับเบี้ย
ท่ีเสียชีวิต ทําให
เจาหนาท่ีไมไดระงับ
การจายเงินยังจายเบี้ย
ยังชีพใหทุกเดือนอยาง
ตอเนื่อง ทําให
เจาหนาท่ีตองทําการ
เรียกเงินคืน 

1.กอนการเบิก
จายเงินแตละเดือน
เจาหนาท่ีไดติดตอ
ประสานงานกับ
สมาชิก อบต. ผูนํา
ทองท่ีวามีผูสูงอายุ 
คนพิการหรือผูปวย
เอดส รายใดเสียชีวิต
หรือไม 
 

- ขอมูลการเสียชีวิตที่
ไดติดตอประสานงาน
กับสมาชิก อบต. ผูนํา
ทองที่นั้นเปนขอมูลที่
ยังไมไดรับการ
ตรวจสอบยืนยันการ
เสียชีวิตจริงเปนเพียง
ขอมูลดิบโดยการ
รับรองขอมูลดวย
วาจาซ่ึงยังไมมีการ
รับรองทีเ่ปนเอกสาร
หลักฐานของทาง
ราชการจากทะเบียน
ราษฎรอําเภอ 
ประกอบกบัภารกิจ
ของอําเภอมีผูมา
ติดตอราชการและ
งานเปนจํานวนมาก
จึงยากที่จะ
ดําเนินการขอขอมูล
ตรวจสอบไดทุกเดือน 
 

-การติดตอ
ประสานงานกับ
สมาชิก อบต. ผูนํา
ทองที่ ขอมูลที่ไดรบั
ยังเปนขอมูลดิบและ
บอกดวยวาจาไมมี
การรับรองทีเ่ปนลาย
ลักษณอักษร 
-กรณีผูรับเบี้ยยังชีพ
เสียชีวิตมีการเบิก
จายเงินเบี้ยยังชีพไป
แลวจึงตองเรียกเงิน
คืน 
-กรณีผูรับเบี้ยยังชีพ
เสียชีวิต ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ
ตองระงับการจายเงิน
ภายในเดือนที่
เสียชีวิตทันท ี

-ตองติดตอ
ประสานงานกับ
สํานักงานทะเบียน
อําเภอปราณบุรีทุก
เดือนเพ่ือทําการ
ตรวจสอบการ
เสียชีวิตของผูรับเบี้ย
ตางๆ ซ่ึงจะเปน
ขอมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบไดและเปน
ขอมูลท่ีแทจริง 
-ประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการจายเบี้ย
ยังชีพใหมากข้ึนหม่ัน
ทําความเขาใจกับ
ประชาชนทุกครั้งท่ีมี
การประชุม 
 

 
กอง
สวัสดิการ 

 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการทําบัตรคนพิการ  กรณีบัตรคน
พิการหมดอายุ 
   วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหการดําเนินการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ
การยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
เปนไปดวยความรวดเร็ว เปนธรรม ถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

-มีคนพิการบางรายท่ี
ไมดําเนินการไปตอ
บัตรท่ีหมดอายุหรือให
เจาหนาท่ีไปดําเนินการ
แทน เนื่องจากบางราย
ไมไดอยูในพ้ืนท่ี โดยไม
แจงใหเจาหนาท่ีทราบ
และคนพิการไม
ตรวจสอบวันหมดอายุ
ของตน 

-กอนสิ้น
ปงบประมาณ
เจาหนาท่ีจะ
ดําเนินการตรวจสอบ
บัตรคนพิการ หาก
พบวาบัตรคนพิการ
หมดอายุหรือใกล
หมดอายุแลวจะแจง
ใหคนพิการทราบเพ่ือ
ไปดําเนินการตอบัตร
ดวยตนเองหรือให
เจาหนาท่ีดําเนินการ
ตอบัตรให ท่ี 
สนง.พมจ.
ประจวบคีรีขันธเพ่ือ
เปนการอํานวยความ
สะดวกใหแกคน
พิการทุกราย 
 
 
 

-มีคนพิการบางราย
ท่ีไมดําเนินการไป
ตอบัตรท่ีหมดอายุ
หรือเจาหนาท่ีไป
ดําเนินการแทน
เนื่องจากบางราย
ไมไดอยูในพ้ืนท่ี 
โดยไมไดแจงให
เจาหนาท่ีทราบ
และคนพิการไม
ตรวจสอบวัน
หมดอายุของตนเอง 

-ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ฯ คนพิการท่ีไม
ดําเนินการตอบัตร
คนพิการท่ีหมดอายุ
จะระงับการจาย
เบี้ยความพิการไว
ชั่วคราวจนกวาจะ
ตออายุบัตรให
เรียบรอย 

-จัดทําทะเบียนคน
พิการใหเปนปจจุบัน
สามารถตรวจสอบวัน
ออกบัตร วัน
หมดอายุของบัตรคน
พิการไดอยางถูกตอง 

 
กอง

สวัสดิการ 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
- ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

วัตถุประสงค 
     - เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ และใหการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ
และเปนธรรมครบถวนตามเปาหมายและนําเงินสง
ธนาคารครบถวน 

 
- ประชาชนผูเสียภาษี
บางรายยังขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
รายละเอียดและ
ข้ันตอนการชําระภาษี
และคาธรรมเนียม
ตางๆ     

 
1.พรบ.ภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ.2508 
2.พรบ.ภาษีปาย 
พ.ศ.2510 
3.พรบ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน 
4.กฎหมาย หนังสือ
สั่งการและระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 

 
1. จัดสงเจาหนาท่ี
อบรมการจัดทํา
แผนท่ีภาษี 
-ดําเนินการจัดทํา
แผนท่ีภาษีใหแลว
เสร็จและเปน
ปจจุบัน 
2.การออกบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
พ้ืนท่ีไดรับความ
รวมมือเปนอยางดี 
3.การออกหนังสือ
แจงและทวงถาม
ตามระเบียบทุก
ข้ันตอนตอผูเสีย
ภาษี 
 
 
 
 

 
1. ประชาชนผูเสีย
ภาษีบางรายยังขาด
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ
รายละเอียดและ
ข้ันตอนการชําระ
ภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ 

 
 

 
-จัดทําแผนพับ
ประชาสัมพันธ
ความรูดานภาษีและ
คาธรรมเนียมตางๆ 
แจกใหประชาชนและ
จัดทําประชาสัมพันธ
ข้ันตอนการทํางาน
หนาเว็ปไซตของ 
อบต. เคลื่อนท่ี 
ประชาสัมพันธ
ข้ันตอนการเสียภาษี
และคาธรรมเนียม
ตางๆ 

 
  กองคลัง 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีเกิดความรับผิดชอบตอ
งานท่ีไดรับมอบหมาย 
2.เพ่ือใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานและเกิดประโยชนอยางสูงสุดในพ้ืนท่ีตําบล
ปราณบุรี 

1.การเปด – ปด ไฟฟา
สาธารณะไมเปนเวลา
และบางครั้งเปดท้ิงไว
ลืมปดทําใหอายุการใช
งานอุปกรณสั้นลง 
2.อุปกรณท่ีใชในการ
ซอมแซมยังมีไมครบ 
3.เจาหนาท่ียังขาด
ความรูท่ีถูกตองตาม
หลักของ กฟภ. 

-การตั้งงบประมาณ
รายจายสําหรับจัดซ้ือ
มีจํากัด เนื่องจากตอง
จั ด ส ร ร ไ ป บ ริ ห า ร
จัดการดานอ่ืนๆ ซ่ึง
อาจไม เ พียงพอตอ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร 
หรือไมก็ ซ้ืออุปกรณ
ไ ฟ ฟ า ร า ค า แพ ง ท่ี
ทนทานและอายุการ
ใ ช ง า น น า น ซ่ึ ง
จําเปนตองประหยัด
งบประมาณอีกทาง
หนึ่ง 
-ผูบังคับบัญชาไมได
กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ช า
อยางสมํ่าเสมอ  
 

การควบคุมท่ีมีอยู
ยังไมครอบคลุม 

มีการควบคุมยังไม
เพียงพอจึงตอง
ติดตามตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

1.มีการตั้ง
งบประมาณใน
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป สําหรับการ
จัดซ้ืออุปกรณไฟฟา
เพ่ือซอมแซมไฟฟา
สาธารณะให
สอดคลองกับการใช
งาน 
2.สงเสริมและพัฒนา
ใหเจาหนาท่ีเขารับ
การอบรมดานไฟฟา
เปนการเฉพาะทาง
และศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
อยูเสมอ 

 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมดานงานขออนุญาตกอสรางอาคารฯ 
วัตถุประสงค 
เ พ่ื อ ให กา รดํ า เ นิ นการขออนุญาตก อสร า ง 
ดัดแปลง รื้อถอน/เคล่ือนยาย อาคารตางๆ เปนไป
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 

1.ผูขออนุญาตไมทราบ
ระเบียบ กฎหมาย วา
ด วยการขออนุญาต
กอสราง 
2.การเตรียมเอกสาร
ยื่นขออนุญาตไมครบ
ทําให ข้ันตอนการขอ
อนุญาตลาชา   
 
 

1.ประชาชนยังขาด
ความรูเก่ียวกับ พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 
2.เอกสารท่ียื่นขอ
อนุญาตกอสราง
อาคารไมครบทําให
เสียเวลาในการ
ดําเนินการ 

การควบคุมท่ีมีอยู
ยังไมครอบคลุม 

มีการควบคุมยังไม
เพียงพอจึงตอง
ติดตามตอไป 
 

1.ใหความรูเก่ียวกับ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
2.จัดทําคูมือแผนพับ
เก่ียวกับการขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง ตอเติม 
เคลื่อนยาย แจก
สําหรับผูมาติดตอ 
3.มีการ
ประชาสัมพันธตาม
สื่อตางๆ เชน หอ
กระจายขาว เว็ปไซต 
วารสาร  
 
 
 
 
 
 

 
   กองชาง 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. งานบริหารงานการศึกษา 
1.1 กิจกรรมงานดานการเงินและงานการพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการเงินและงานการพัสดุ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

 
-  การจัดทํางานดาน
การเงินและพัสดุของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยัง
ขาดความรู ความ
เขาใจและความ
ชํานาญดานการเงิน 
และงานการพัสดุ 
- เจาหนาท่ีและ
บุคลากรภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กยังขาด
ความรูความเขาใจใน
การดําเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุ และ
ระเบียบงานการเงิน
และบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
- มีการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชาเเปน
ระยะ 
 - กําชับเจาหนาท่ีให
ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของอยาง 
เครงครัด 
 - มีคําสั่งมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน
ครอบคลุมงานพัสดุ 
การเงินและบัญชีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 - มีการจัดสงครู
ผูดูแลเด็กเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือสราง 
ความรู ความเขาใจ
ในระเบียบ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
- มีการควบคุม 
กํากับ ดูแล
ปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชา
เบื้องตนเปนระยะ 
มีการออก 
คําสั่งมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน
ครอบคลุมงานพัสดุ 
การเงินและ 
บัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
จัดสงครูผูดูแลเด็ก
และผูดูแล 
เด็กเขารับการก
อบรม 
 
 
 
 

 
- เจาหนาท่ีขาด
ความรู 
ความเขาใจทําให
การดําเนินงานตาม
ระเบียบเกิดความ
ลาชา      

 
- มีการกํากับดูแล
จากผูบังคับบัญชา ให
เจาหนาท่ีหม่ันคอย 
ตรวจสอบ ดูหนังสือ
สั่งการและระเบียบ
เก่ียวกับงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยาง 
สมํ่าเสมอ 
 

  
กอง   

การศึกษา 

แบบ ปค. 5 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

 
ความเส่ียง 

การควบคุมภายในท่ี
มีอยู 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

1. งานบริหารงานการศึกษา 
  1.2 กิจกรรมงานดานบริหารและวิชา 
ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหงานดานบริหารและวิชาการ 
มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนกรอบ 
แนวทางในการในการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษา สงผลใหงานบริหารการศึกษามี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 

- บุคลากรท่ีเก่ียวของ
ยังขาดความรู ความ
เขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
ปจจัยเสี่ยง 
 - บุคลากรท่ีเก่ียวของ
ยังไมไดรับการอบรม
เรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

- การควบคุมมีความ
เหมาะสมในระดับ 
หนึ่ง โดยสงเสริมให
บุคลากรท่ีเก่ียวของ
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม
จากระเบียบหนังสือ
สั่งการจากรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน 
และดําเนินการจัดทํา 
ตามแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ 
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

- สงเสริมให
บุคลากร 
ศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติม 
จากระเบียบ
หนังสือสั่ง 
และดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ
กรมตามแนวทาง
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 
- ใหบุคลากรท่ี
เก่ียวของระดม 
ความคิดและ
ทํางานรวมกันเปน
ทีมเพ่ือชวยกันใน
การจัดทําแผน 

- เจาหนาท่ีและ
บุคลากรยังไมไดรับ
การอบรมเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา และยัง 
ขาดการรวมมือกัน
ในการจัดทําแผน 
 
 
 
 

- มีการกํากับดูแล
จากผูบังคับบัญชาให
เจาหนาท่ีหม่ันคอย 
ตรวจสอบ ดูหนังสือ
สั่งการและระเบียบ
เก่ียวกับงานในดาน
การ 
จัดทําแผนการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 
 
 
 

 
กอง  

การศึกษา 

 
 

                                                                 (นายสังวร  มุงดี) 
                                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี   
                                                                วันท่ี  30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  

แบบ ปค. 5 



 
 
 

แบบ ปค. 6 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๖ 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

            ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และ
โปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
            จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรีมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง ควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงควบคุม
ภายในสรุปไดดังนี้ 

1. ความเส่ียง  
          1.1 สํานักปลัด มีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
                  - ดานการประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยังมีประชาชนเขารวมการประชุมนอย 
                  - ดานการบริหารงานบุคคล ไมมีนโยบายการรักษาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน มีการโอน ยาย 
ของเจาหนาท่ีอยูเสมอ 
                  - ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจในการ
กําจัดลูกน้ําและการพนสารเคมีกําจัดยุงลายตัวเต็มวัย 
                  - ดานงานธุรการ  การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ เอกสารถูกนําออกมาใชแลวไมเก็บเขาท่ี 
                  - ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การเกิดภัยธรรมชาติไมสามารถคาดคะเนไดซ่ึงจะตองเกิด
ภัยกอนถึงจะทราบลักษณะความเสียหายท่ีแนนอน  การรายงานความเสียหายลาชาเกิดความคลาดเคลื่อนจากการ
สํารวจ ซ่ึงไมตรงกับขอเท็จจริงทําใหการชวยเหลือลาชาตามไปดวย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตลอดเวลาทําใหเจาหนาท่ีเกิดความสับสน    
           1.2 กองคลัง มีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
                  - ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  ประชาชนผูเสียภาษีบางรายยังขาดความรูความความเขาใจ
เก่ียวกับรายละเอียดและข้ันตอนการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
          1.3 กองชาง มีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
                 - ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะการเปด – ปด ไฟฟาสาธารณะไมเปนเวลา และบางครั้งเปดท้ิงไวขาม
วันขามคืนทําใหอายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาสั้นลง  
                 - อุปกรณท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบสมบูรณ  เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องไฟฟาถูกตองตาม
หลักของการไฟฟา 
                 - ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ ผูขออนุญาตไม
ทราบระเบียบ กฎหมาย วาดวยการขออนุญาตกอสราง   
                 - การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไมครบถวนทําใหข้ันตอนการขออนุญาตลาชา      
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          1.4 กองการศึกษา มีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้  
                 - ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เจาหนาท่ีขาดความรูดานการดําเนินงานตาม
ระเบียบพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
                 - ดานการบริหารและการจัดทําแผน บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 
         1.5 กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
              - ดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ผูรับเบี้ยไมใหความรวมมือในการแจง
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกรณียายออกจากพ้ืนท่ีและผูรับเบี้ยเสียชีวิต 
                - ดานการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ ผูรับเบี้ยคนพิการบางรายไมไดดําเนินการตอ
บัตรคนพิการท่ีหมดอายุ 
       2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน   
          2.๑ สํานักปลัด มีการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                    - ดานการประชาคมหมูบานเผยแพรประชาสัมพันธการประชาคมใหท่ัวถึงและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน                                                 
                    - ดานการบริหารงานบุคคลจัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยยากรบุคคลท่ีชัดเจนมีการทําขอตกลง
หรือสัญญาการปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน 
                    - ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกใหความรูความเขาใจกับประชาชนใหเก่ียวกับ
เรื่องไขเลือดออก การปองกัน การกําจัดลูกน้ํายุงลายตามชวงเวลาตางๆ 
                    - ดานงานธุรการ จัดสงเจาหนาท่ีเขาฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
                    - ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สรรหาบุคลากรเพ่ิม จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม
เพ่ิมเติมอยูเสมอ 
             2.2 กองคลัง มีการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                    - ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได จัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีและคาธรรมเนียม
ตางๆ แจกใหประชาชนและจัดประชาสัมพันธข้ันตอนการทํางานหนาเว็ปไซตของ อบต. พรอมจัดทําโครงการ อบต. 
เคลื่อนท่ีประชาสัมพันธข้ันตอนการเสียภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
             2.3 กองชาง มีการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                    - ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ มีการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
สําหรับการจัดซ้ืออุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมแซมไฟฟาสาธารณะใหสอดคลองกับงาน 
- สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมดานไฟฟาเปนการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 
                    - ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ ใหความรู
เก่ียวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จัดทําคูมือแผนพับ เก่ียวกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ตอเติม 
เคลื่อนยาย แจกสําหรับผูมาติดตอ และมีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ท่ีมี   
             2.4 กองการศึกษา มีการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
                    - ดานการเงินและงานพัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เจาหนาท่ีขาดความรูดานการดําเนินงานตาม
ระเบียบพัสดุ งานการเงินและบัญชีของศูนยพัฒนาเด็ก 
                    - ดานการบริหารและการจัดทําแผน บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา 
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             2.5 กองสวัสดิการ มีการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
            - ดานการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส ผูรับเบี้ยไมใหความรวมมือในการแจง
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูกรณียายออกจากพ้ืนท่ีและผูรับเบี้ยเสียชีวิต 
            - ดานการทําบัตรคนพิการ กรณีบัตรบัตรคนพิการหมดอายุ ผูรับเบี้ยคนพิการบางรายไมได
ดําเนินการตอบัตรคนพิการท่ีหมดอายุ 
 

 

 
                                                                       (นาย ภารเดช  เสาวสิงห) 
                                                               นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                                                                 วันท่ี 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563                                                         
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

     ท่ี 540/๒๕63 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

  ตามหนังสือ ท่ี มท 0805.2/ว 3444 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 กรมสงเสริมปกครองสวน
ทองถ่ินไดแจงใหปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานรัฐจัดการใหมีการประเมินผลการควบคุมภายในตามท่ี
หนวยงานของรัฐกําหนดไว อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ นั้น 
 

  เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว มีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลดําเนินการดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอยกเลิก
คําสั่ง อบต.ปราณบุรี ท่ี 651/2562  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ลงวันท่ี 1  
ตุลาคม ๒๕62 และขอแตงตั้งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล
ปราณบุรี ดังตอไปนี้ 

๑. จ.ส.อ.อภิรมย สงใย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานคณะกรรมการ  
2. นายธงชัย สมเสนาะ           หัวหนาสํานักปลัด   คณะกรรมการ 
3. นางปริชาติ ฟกเถ่ือน           ผูอํานวยการกองคลัง   คณะกรรมการ  
4. นางสาวนุชนาต ทิพยเนตร      ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  คณะกรรมการ 
5. นายชาญณรงค สุขอ่ิม           ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  คณะกรรมการ 
6. นายประสพพร  พวงพี   นายชางโยธาชํานาญงาน/ รก.ผอ.กองชาง  คณะกรรมการ 
7. นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน   คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีเปนผูควบคุม กําหนดแนวทางการดําเนินงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยดําเนินการดังนี้ 
  ๑. ใหทุกสํานัก/กองสํารวจวิเคราะหภารกิจตามโครงสรางของตนเอง ประเมินจุดออนและบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน 
  ๒. ใหทุกสํานัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
งวดประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกลาว  สงเลขานุการ
ฯ (Center)  ระดับองคกรภายใน วันท่ี 5 ตุลาคม ๒563 ดังนี้ 

     (๑) ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในสํานัก/กอง ใหชัดเจน 
       (๒) ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานัก/
กอง  และระดับองคกรตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
 
 



/ระดับสวนงานยอย 
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ระดับสวนงานยอย (สํานัก/กอง) ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ไดแก  
(1) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 

   (2) รายงานการประเมินผลการควบภายใน (แบบ ปค.5) 
สงใหเลขานุการฯ (center) ภายในวันท่ี  5 ตุลาคม ๒563 ดังนี้ 
   ระดับองคกร ใหรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบฟอรมท่ีระเบียบฯ
กําหนด  ไดแก 

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1)  
(2) รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)  
(3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

  ๓. ใหเลขานุการกรรมการฯ วิเคราะหประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกสํานัก/กองเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี เพ่ือรายงานผู กํากับดูแล/ 
นายอําเภอตอไป   
           ๔. ใหเลขานุการกรรมการฯ ติดตามเรงรัด สํานัก/กองจัดสงรายงานฯ ตามกําหนดขางตนโดย
เครงครัด กรณีมีปญหาอุปสรรคใหรายงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีทราบโดยดวน 
           ๕. ใหกรรมการเปนผูดําเนินการประสานงานเปนท่ีปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในแกสํานัก/กองเพ่ือใหเกิดสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม 
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  14  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
         (นายสังวร  มุงดี) 

           นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ท่ี 541/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานปลัด  
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

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

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 540/๒๕63 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2562 
กําหนด ใหทุกสํานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวรายงานผลตอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 
๒563 นั้น 
 

  เพ่ือใหการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานปลัด ดําเนินการดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอยกเลิกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 
652/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕62 และขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
สํานักงานปลัด ดังตอไปนี้ 
       1. นายธงชัย สมเสนาะ  หัวหนาสํานักปลัด  ประธานคณะกรรมการ         
  2. นางสาวขวัญใจ สุดถนอม นักทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการ 
                     3. นายเพ่ิมพันธ ทัดศรี  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะกรรมการ 
                     4. นายวรินทร พิศาลทรัพย เจาหนาท่ีธุรการ     คณะกรรมการ 
  5. นางสาวพัชรินทร เหมือนแสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยใหกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของสํานักงานปลดัแลวจัดสงรายงานใหคณะทํางานระดับองคกรทราบภายใน วันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕63 
และใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานปลัดอยางตอเนื่อง  เพ่ือรายงานผูกํากับดูแล/
นายอําเภอตอไป  
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  14  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
                     (นายสังวร  มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
   
 



 
 
 

 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 ท่ี  542/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง 
 องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

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

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 540/๒๕63 ลงวันท่ี 14 กันยายน ๒๕63 ใหทุก
สํานัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

  เพ่ือใหการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดําเนินการดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอจึงขอยกเลิกคําสั่ง องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 
653/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง  
ดังตอไปนี้ 
 

  1. นางปริชาติ ฟกเถ่ือน  ผูอํานวยการกองคลัง  ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวชนัญญา กรเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะกรรมการ 

3. นางสาวปนัดดา เตชะวันโต เจาพนักงานจัดเก็บรายได  คณะกรรมการ 
                                          4. นางสาวสุรีย แกวเขียว  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี คณะกรรมการ/เลขานุการ 

 

  โดยใหกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหคณะทํางานระดับองคกรทราบภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 และ
ใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอยางตอเนื่อง เพ่ือรายงานผูกํากับดูแล/นายอําเภอ  
ตอไป 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  14 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
             (นายสังวร  มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
ท่ี 543/๒๕63 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองชาง  
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

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

                   ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 540/๒๕63 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563 ใหทุก
สํานัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวรายงานผลตอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

         เพ่ือใหการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองชาง ดําเนินการดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอจึงขอยกเลิกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 
654/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕62 และขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองชาง  
ดังตอไปนี้ 
                   1. นายประสพพร  พวงพี   นายชางโยธาชาํนาญงาน/ รก.ผอ.กองชาง ประธานคณะกรรมการ 

         2. นายกฤษณชัย แกวมณี  นายชางโยธา   คณะกรรมการ 
                   3. นายธนกฤต ประภาภรณ ผูชวยนายชางไฟฟา  คณะกรรมการ 
                   4. นายชาญณรงค ผวาผดุง  ผูชวยนายชางโยธา  คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 

          โดยใหกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองชาง แลวจัดสงรายงานใหคณะทํางานระดับองคกรทราบ ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 และ
ใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองชางอยางตอเนื่อง เพ่ือรายงานผูกํากับดูแลนายอําเภอ
ตอไป 

 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  14  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563   
 
 
 
             (นายสังวร  มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
    ท่ี  544/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

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

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 541/๒๕63 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563 ใหทุก
สํานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

  เพ่ือใหการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดําเนินการดวยความเรียบรอย  ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอจึงขอยกเลิกคําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 655/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕62 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังตอไปนี้ 
                     1. นางสาวนุชนาต  ทิพยเนตร ผูอํานวยการกองการศึกษา ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวเบญจพร รอดจุย นักวิชาการศึกษา   คณะกรรมการ 
  3. นางสายรุง  ตรีเพชร  ครูผูดูแลเด็ก   คณะกรรมการ 
                                        4. นางสาวพนิดา  หยดสนิทใจ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  คณะกรรมการ/เลขานุการ 

   

   โดยใหกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แลวจัดสงรายงานใหคณะทํางานระดับองคกรทราบ ภายใน
วันท่ี 5  ตุลาคม 2563 และใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม อยางตอเนื่อง เพ่ือรายงานผูกํากับดูแล/นายอําเภอตอไป  
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  14  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
                                                        (นายสังวร  มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
    ท่ี  545/๒๕63 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม  
องคการบริหารสวนตําบลปราณบุร ี

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

  ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ี 540/๒๕63 ลงวันท่ี 14 กันยายน ๒๕63 ใหทุก
สํานัก/กองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวรายงานผลตอคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 นั้น 
 

  เพ่ือใหการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองกองสวัสดิการสังคม 
ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอจึงขอยกเลิกคําสั่งองคการบริหารสวน
ตําบลปราณบุรี ท่ี 656/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม ๒๕62 จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  ดังตอไปนี้ 
 

                     1. นายชาญณรงค สุขอ่ิม  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวกรกนก ลิ้มเจริญภักดี นักพัฒนาชุมชน   คณะกรรมการ/เลขานุการ   
                      

  โดยใหกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แลวจัดสงรายงานใหคณะทํางานระดับองคกรทราบภายในวันท่ี 5 ตุลาคม 
2563    และใหดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนกองสวัสดิการสังคมอยางตอเนื่อง เพ่ือ
รายงานผูกํากับดูแล/นายอําเภอตอไป  
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  14 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63    
 
 
 
 
             (นายสังวร  มุงดี) 
                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
 


