
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



คํานํา

การจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย หนวยงานของ
ราชการสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยรับตรวจไดจัดทําข้ึน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคใหพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองคายทุกคน ใชจายเงินแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิผล
รวมท้ังทําใหประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย มีความเชื่อถือและม่ันใจ ในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบล วาเปนการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสวนรวมของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล และรักษาประโยชนของประเทศชาติไดอยางแทจริง

คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย หวังวาการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในเลมนี้จะทําใหพนักงานสวนตําบล คณะกรรมการบริหารสวนตําบล และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และประเทศชาติโดยสวนรวม

คณะทํางานจัดวางระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



สารบัญ

เร่ือง หนา

แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ๑ – ๓

แบบ ปค.๔ รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน ๔ – ๑๑

แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน ๑๒ – ๒๐

แบบ ปค.๖ รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ๒๑ – ๒๓

ภาคผนวก
- บันทึกการรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
- คําสั่งมอบหมายงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของขององคการบริหารสวนตําบล
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของสํานักปลัด
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองชาง
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ
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แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน  นายอําเภอประทาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับเงิน และไมใชการเงินท่ี
เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองคายเห็นวา การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของ
นายอําเภอประทาย

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดดังนี้

๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
สํานักปลัด
การจัดเก็บเอกสารงานราชการ

- เอกสารมีจํานวนมากการคนหาเอกสารพบลาชาตองใชเวลานาน และไมมีกรอบอัตรากําลังท่ี
เปนขาราชการ

กิจกรรมรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
- ประชาชนบางสวนยังนิยมการเผาตอซังขาว เนื่องจากประชาชนขาดความรูความเขาใจและ

ความเชื่อแบบดั้งเดิมเขารวมโครงการเปนบางสวนยังไมครบตามจํานวนกลุมเปาหมายและยังมีการท้ิงขยะไมถูกท่ี
และเผาฟางขาวนอกฤดูเก็บเก่ียวอยูทําใหเกิดเพลิงลุกลามตองออกไปชวยดับทุกปแตก็ยังอยูในระดับท่ีสามารถ
ควบคุมได

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เม่ือเกิดเหตุการณภัยพิบัติวัสดุอุปกรณของหนวยงานมีจํากัดไมสามารถควบคุมภัยไดท้ังหมด

ตองประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของทําใหเกิดความลาชา
การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม

- การเบิกจายเงินสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสโดยนําเงินสดไปจายก็ยังมีความ
เสี่ยงตอเจาหนาท่ี/หรือเสี่ยงตอการทุจริตได

- ผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและมีการยายท่ีอยูอาจมีปญหาในการลงทะเบียนและรับเงิน
ซ้ําซอน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
สํานักปลัด
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การจัดเก็บเอกสารงานราชการ
- สํารวจเอกสารเกา  และแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําลายเอกสาร
-จัดทําแผนผังการจัดเรียงหมวดหมูของเอกสารใหชัดเจนและจัดทําทะเบียนคุมเพ่ือสืบคนงาย

จัดซื้อตูเก็บเอกสารเพ่ิมเติม
- พัฒนาบุคลากรโดยสงผูเก่ียวของเขารับการอบรม

กิจกรรมรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
- ใหความรูแกประชาชนและรณรงคประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องไมวาจะเปนท่ีชุมชน

โรงเรียนสถานท่ีราชการ เชน การติดปายประชาสัมพันธ เอกสารแผนพับใบปลิวมีแผนและมาตรการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเม่ือเกิดเหตุข้ึนจะไดชวยแกไขสถานการณไดทันทวงที อบรมให
ความรูกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือจะไดระงับเหตุท่ีอาจรายแรงใหบรรเทาลง

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- มีคําสั่งแตงตั้งและมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรแจงรายชื่อหมายเลขโทรศัพทผูรับผูผิด

ชอบและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหผูนําชุมชนติดประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุและอุปกรณในการปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยใหมากข้ึน
-พัฒนาบุคลากรโดยสงผูเก่ียวของเขารับการอบรมและฝกทักษะเพ่ิมเติม

การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
- พัฒนาบุคลากรโดยสงผูเก่ียวของเขารับการอบรมและเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง
- ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเขาบัญชี

ธนาคาร

๓. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองคลัง
ดานบุคลากร

- ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ชํานาญเฉพาะดาน และมีบุคคลากรไมเพียง เม่ือเทียบ
กับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ

กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับใหม ป พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลกระทบตอ อบต. ขนาดเล็ก/กลาง

ซึ่งปรับของพ้ืนท่ีแตละแหงมีความแตกตางกัน
กิจกรรมดานการเงิน

- การจัดเก็บฎีกามายังไมเรียบรอยเทาท่ีควรขาดการตรวจสอบรายละเอียดของฎีกาตางๆซึ่ง
องคประกอบของฎีกาแตละประเภทจะแตกตางกัน

๔. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองคลัง
ดานบุคลากร

- ติดตามการทํางานของเจาหนาท่ีดานการเงินและดานพัสดุเปนประจําและสงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเขารับการอบรม

กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- ทําหนังสือขอความรวมมือจากผูนําหมูบานเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด

กิจกรรมดานการเงิน
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- ใหเจาหนาท่ีการเงินไปอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและศึกษาระเบียบใหมๆจาก
ระบบอินเตอรเน็ต

๕. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองชาง
ดานการควบคุมงานกอสรางตางๆ

- เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอาจลาชา  เนื่องจากปริมาณงานมากกวาจํานวนคนท่ีไดรับมอบหมาย
- เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบยังขาดความชํานาญและทักษะในการใชเครื่องมือสารสนเทศโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปท่ีเก่ียวของและการสืบคนขอมูล  ทําใหการประมาณการลาชา

๖. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองชาง
ดานการควบคุมงานกอสรางตางๆ

- สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงใหไปอบรมและศึกษาระเบียบกฎหมาย
- ออกคําสั่งมอบหมายงานกําหนดภารงานใหผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

๗. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานบุคลากร

- ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ชํานาญเฉพาะดาน และมีบุคคลากรไมเพียง เม่ือเทียบ
กับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ

๘. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานบุคลากร

- เรงรัดดําเนินการสรรหาบุคคลากรเพ่ือเขามาดําเนินงานในกองการการศึกษาฯ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ อาจ  จิตจัง .
(นายอาจ  จิตจัง)

ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
วันท่ี พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบ ปค.๔
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรม ดานการจัดเก็บเอกสารงานราชการ
สภาพแวดลอมภายใน คือเอกสารมีจํานวนมาก  ไมมีการทําลาย

เอกสารเกาไมมีตูเก็บเอกสาร  หรือตูเอกสารมีจํานวนนอย ไม
เพียงพอสถานท่ีคับแคบ  ไมสามารถขยายหองไดสถานท่ีท่ีใช
จัดเก็บเอกสารยังไมมีการดําเนินการท่ีเปนสัดสวนและจัดหมวดหมู
ใหจัดเจน

๑.๒ กิจกรรม ดานการรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี เพราะเปนคานิยมแบบเดิมๆ
ของชาวบานเปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
เปนความเสี่ยงจากการเผาฟางขาวของชาวบานหลังฤดูเก็บเก่ียว
ขาว
๑.๓ กิจกรรม ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนคือ บุคลากรมีจํานวนนอยและวัสดุอุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือและปองกันสาธารณภัย มีนอยและไม
เพียงพอ เพราะงบประมาณมีนอยจึงไมเพียงพอในการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ สําหรับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ
ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนทําใหเกิดความลาชา

๑.๔ กิจกรรม ดานการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสทางสังคมเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือระบบการ
จายเงินสดเกิดความเสี่ยงแกเจาหนาท่ีในการนําเงินจายเบี้ยยังชีพ
และเกิดการทุจริต เพราะเจาตัวประสงคอยากรับเงินสดเพราะ
ความไมสะดวกในการเดินทางไปท่ีธนาคาร การดําเนินการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสในดานตางๆยังไมท่ัวถึงเพราะจํากัดดวย
งบประมาณ และรบสารสนเทศในการเชื่อมตอฐานขอมูลกับ
กรมการปกครองยังไมสามารถเชื่อมตอไดโดยตรงทําใหยังใชการรับ
ลงทะเบียนแบบ ไมตองใชสําเนามาใชไดแบบเต็มรอย

๑.๑ กิจกรรมดานการจัดเก็บเอกสารนั้นสํานักปลัดมีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอและมีระบบการปรับปรุงการควบคุมท่ี
เหมาะสมในระดับหนึ่งแลวแตยังติดขัดตรงและจํากัดดวย
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสาร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อตูเก็บเอกสารเพ่ิมเติม และจัด
เอกสารและระเบียบเขาไวเปนหมวดหมู เพ่ืองายตอการ
คนหา และวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการสงพนักงาน
และพนักงานจางเขาอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ

๑.๒ กิจกรรมท่ีพบความเสี่ยงตองจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ
กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอน

๑.๓ กิจกรรมดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรมีนอยเราก็ไดควบคุมความเสี่ยงโดยจัดใหมีการ
ฝกทบทวนความรูในการปองกันภัยแก อปพร.และสง
เจาหนาท่ีเขารับการึกอบรม และตั้งงบในการจัดซื้อถัง
ดับเพลิงเพ่ิมเติมสวนท่ีเกินศักยภาพก็ประสานขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๑.๔ กิจกรรมดานการสงเคราะหผูสูงอายุผูพิการและ
ผูดอยโอกาสก็พยายามควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ี
ควบคุมไดโดยการประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูรับเบี้ยรับ
โดยการโอนเขาบัญชีธนาคารใหมากข้ึน
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๑.๕ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
สภาพแวดลอมภายใน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบ ขอ
กฎหมาย โดยไดมีการออกพระราชบัญญัติ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งตอง
ยกเลิกพระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งมี
ผลกระทบในการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
คายลดลง เนื่องจากไดมีการยกเวนเจาของท่ีดินท่ีมีมูลคาไมถึง ๕๐
ลาน และลด ๙๐ %

๑.๖ ดานการเงิน
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในคือเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการเงินขาดความรอบคอบในการทํางานการ
ตรวจฎีกากอนเก็บ

๑.๗ ดานการออกแบบและควบคุมอาคาร
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานอาจจะชาเนื่องจากตองปฏิบัติงานหลายยาง
ประกอบไปดวย การสํารวจโครงการ ออกแบบ เขียนโครงการ
กอสรางท้ังยังตองศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายใหมท่ีมีระเบียบ
ออกมาปฏิบัติและขอกําหนด

๑.๘ กิจกรรมดานบุคลากร
พบความจํานวนบุคคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานเม่ือเทียบ
กับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ และขาดบุคคลากรผูมีความรู
ชํานาญเฉพาะดาน

๑.๕ กองคลังไดวิเคราะหระบบควบคุมภายในเนื่องจาก
พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับ
ใช วันท่ี ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒ และจัดเก็บภาษีในป พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งภาษีดังกลาว มีการลดหยอนมูลคาของ
ทรัพยสินท่ีไมถึง ๕๐ ลานบาท ไมตองชําระภาษีคงเหลือท่ี
ประเมินภาษีท่ีเปนการพาณิชยกรรม และภาษีปายเทานั้น
ทําใหรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายลดลง
เปนอยางมาก และองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
ไมมีงบประมาณในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษี และ
ไมสามารถสํารวจพ้ืนท่ีทุกแปลงภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองคายได ทําใหรายชื่อผูมีสิทธิเสียภาษีไม
ตรงกับขอเท็จจริง

๑.๖ กองคลังไดวิเคราะหการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน
การเงินแลวและกํากับดูแลดานการเงินอยูตลอดเวลาเพ่ือ
การปฏิบัติงานจะเกิดขอผิดพลาดไดนอยลงและกําชับ
เจาหนาท่ีผูมีสวนเก่ียวของหม่ันศึกษาขาดความรูมา
พัฒนาการปฏิบัติงานอยูเสมอ

๑.๗ สภาพแวดลอมการควบคุมของกองชางนั้นได
แบงแยกหนาท่ีกันโดยมีนายชางผูออกไปควบคุมและผูทํา
เอกสารประจําอยูองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ทํา
ใหการควบคุมภายในไมมีประสิทธิผล แตอยางไรก็ตาม
จํานวนงานยังคงมากกวาจํานวนผูปฏิบัติงาน

๑.๘ สภาพแวดลอมการควบคุมของกองการศึกษาฯนั้นได
เพ่ิมกรอบอัตรากําลัง ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เพ่ือสรร
หาและบรรจุแตงตั้ง ใหเปนไปโดยมีสภาพคลองในการ
ทํางานมากข้ึน
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรม การจัดเก็บเอกสารงานราชการ
เปนความเสี่ยงภายในเพราะหนังสือราชการมีการจัดทําข้ึนเปน
จํานวนมาก และมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเอกสาร
เหลานั้นมีความสําคัญตอการบริหารงานเพ่ือใหการจัดเก็บ
เอกสารงานราชการ
๒.๒ การรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
ความเสี่ยงจากประชาชนในพ้ืนท่ียังนิยมเผาฟางขาวหลังฤดูเก็บ
เก่ียว และไมคอยปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปา

๒.๓ กิจกรรม ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนคือ บุคลากรมีจํานวนนอยและวัสดุอุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือและปองกันสาธารณภัย มีนอยและไม
เพียงพอ ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืนทําใหเกิด
ความลาชา

๒.๔ กิจกรรม ดานการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือระบบการจายเงินสดเกิดความเสี่ยงแก
เจาหนาท่ีในการนําเงินจายเบี้ยยังชีพและเสี่ยงตอการทุจริต

๒.๕ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
ครึ่งปนี้เปนปแรกท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคายใช
ระเบียบภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒ระเบียบนี้
เหมาะสําหรับสังคมเมืองใหญๆหรือเขตท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก กลาง ท่ีอยูในชนบทไม
เหมาะสมกับระเบียบภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.๒๕๖๒
เพราะจะมีผลกระทบตอรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
หนองคาย

๒.๖ กิจกรรมดานการเงิน
เปนความเสี่ยงภายในหนวยงาน เจาหนาท่ีผูท่ีรับผิดชอบตองมี
ความละเอียดรอบคอบและหม่ันศึกษา ระเบียบและหนังสือสั่ง
การท่ีเก่ียวของในหนาท่ีของตนเพ่ือจะไดปฏิบัติงานไมผิดพลาด

๒.๑ กิจกรรม การจัดเก็บเอกสารงานราชการการประเมิน
ความเสี่ยงอยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะควบคุมไดแต

๒.๒ กิจกรรมการรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอนมีปจจัย
แวดลอมภายนอกท่ีควบคุมไดยากสงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ี
ควบคุมไดยากและตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนใน
การเฝาระวัง

๒.๓ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็สามารถควบคุมได
เฉพาะท่ีเปนปจจัยภายในคือการจัดเตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณและการฝกทบทวนกําลังคนแตความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอกไมสามารควบคุมได

๒.๔ กิจกรรมดานการสงเคราะหผูสูงอายุผูพิการและ
ผูดอยโอกาสทางสังคมก็สามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งโดย
การเฝาระวังและการออกคําสั่งแตงตั้งผูเบิกและผูจายเบี้ยยัง
ชีพและใหมีการสงใชโดยผูยืมจะตองสงใชพรอมเอกสาร
หลักฐานการรับเงินสงเคราะหของผูรับเบี้ย

๒.๖ การรับเงินแตละวันใหมีการเช็คยอดใหตรงกันกับเจา
พนักงานการเงินและบัญชี
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๒.๗ กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคาร
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมเพียงพอตอจํานวนงานท่ีตองปฏิบัติซึ่ง
ประการนี้ถือเปนจุดออนท่ีจะทําใหพบความเสี่ยง ทําใหการ
ปฏิบัติงาน ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒.๘ กิจกรรมดานบุคลากร
จํานวนบุคคลากรไมพอเพียงตอการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบและไมมีความรูเฉพาะดาน ทําให
การปฏิบัติงาน ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ สํารวจเอกสารเกา และแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําลาย

เอกสารจัดทําแผนผังการจัดสํานักงานอยางชัดเจน และทําให
เปนระเบียบเรียบรอย งายตอการสืบคนหาเอกสารจัดหมวดหมู
ของเอกสารใหชัดเจน  และจัดทําทะเบียนคุมเพ่ือสืบคนงาย

๓.๒ มีการอบรมใหความรูแกประชาชนทุกหมูบานเพ่ือให
ชาวบานคัดแยกขยะท่ีถูกวิธีและเขารวมโครงการไถกลบตอฟาง
ขาวหลังฤดูเก็บเก่ียวและกิจกรรมรณรงคการปลูกตนไมเพ่ีอลด
ภาวะโลกรอน

๓.๓ จัดทําโครงการฝกอบรมทบทวนใหความรูและเพ่ิมทักษะ
ใหแก อปพร.และขอรับการสนับสนุนรถน้ําเพ่ือบรรทุกน้ํา
แจกจายใหผูประสบปญหาภัยแลง และสนับสนุนวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการสูบน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภคและ
รณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด
๓.๔ จัดทําโครงการฝกอบรมทบทวนใหความรูและเพ่ิมทักษะ
ใหแก อปพร.และขอรับการสนับสนุนรถน้ําเพ่ือบรรทุกน้ํา
แจกจายใหผูประสบปญหาภัยแลง และสนับสนุนวัสดุน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการสูบน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภคและ
รณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัด

๓.๕ จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ
เบิกจายเบี้ยยังชีพแตละหมูบานพรอมเอกสารการสงใชให
ครบถวนและประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูรับเบี้ยใหรับเงินโดย
การโอนผานธนาคารใหมากข้ึนตามนโยบายจังหวัดนํารอง

๒.๗ กองชางประเมินความเสี่ยงโดยใหผูปฏิบัติหนาท่ีรายงาน
ผลตอผูบังคับบัญชาและผูบริหารตามลําดับเพ่ือใหมีการแกไข
โดยการกําหนดภาระหนาท่ีใหชัดเจน

๒.๘ ไดมีการประเมินความเสี่ยงโดยผูบังคับบัญชา ถึง
ปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบดังกลาว โดยไดจัดสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานท่ี
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ กิจกรรมการควบคุมมีการติดตามเฝาระวังและสงเสริม
ใหความรูแกประชาชนและผูนําชุมชนและประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่องโดยประสานขอความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

๓.๒ กิจกรรมการควบคุมมีการติดตามเฝาระวังและสงเสริม
ใหความรูแกประชาชนและผูนําชุมชนและประชาสัมพันธ
อยางตอเนื่องโดยประสานขอความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

๓.๔ กิจกรรมการควบคุมโดยการฝกทบทวนเพ่ิมทักษะใน
การชวยเหลือผูประสบภัยและการสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการสูบน้ํากักเก็บไวผลิตประปาเพ่ืออุโภคบริโภค และการ
รณรงคใหประชาชนใชน้ําอยางประหยัดก็จะควบคุมไดอยูใน
ระดับหนึ่ง

๓.๕ จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการ
เบิกจายเบี้ยยังชีพแตละหมูบานพรอมเอกสารการสงใชให
ครบถวนและประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูรับเบี้ยใหรับเงินโดย
การโอนผานธนาคารใหมากข้ึนก็จะสามารถควบคุมความ
เสี่ยงอยูในระดับท่ีควบคุมได
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องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๓.๖ สํารวจเอกสารทางการเงินถาเกิน ๑๐ ป เห็นควรแตงตั้ง
กรรมการเพ่ือทําลายเอกสาร เพ่ือจะไดมีพ้ืนท่ีจัดเก็บและงาย
ตอการตรวจสอบ
๓.๗ สงเจาพนักงานการเงินเขารับการฝกอบรมในดาน
การเงินและบัญชี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓.๗ กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคาร
สงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงใหไปอบรบเก่ียวกับหนาท่ี
ความรับผิดชอบ และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง
เหมาะสม  เพ่ือเปนการเพ่ิมความรูและทบทวนความรูในการ
ทํางานและสรรหาบุคลากรเพ่ิม
๓.๘ กิจกรรมดานบุคลากร
- ขอความรวมมือจากสวนงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอก
องคกรในบางโครงการ/กิจกรรม
- สรรหาบุคลากรเพ่ือดําเนินงานในกองการศึกษาฯ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลมีระบบ Internet ท่ี
มีประสิทธิภาพทําใหการบริหารของสํานักปลัดสามารถรับรู
ขอมูลขาวสารไดทันเวลา สามารถตรวจเช็คขอมูลไดจาก
ระบบ Internet เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่ง
การกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พระราชบัญญัติตางๆท่ี
มีผลบังคับใชในเรื่องปจจุบัน

๔.๒ การติดตอประสานงานภายในและภายนอกทาง
โทรศัพทและโทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ
หนาท่ีของสํานักงานปลัดทําหนังสือแจงประสานใหแตละ
กองและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบในเรื่องท่ีเก่ียวของ พรอม
เซ็นรับไวใหเปนหลักฐานและจัดไวเปนหมวดหมู มีการ
ประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี
และการไถกลบตอฟางขาวหลังฤดูเก็บเก่ียว ใหแกประชาชน
ในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องไมวาจะเปนท่ีชุมชน โรงเรียนสถานท่ี
ราชการ เชน การติดปายประชาสัมพันธ เอกสารแผนพับ
ใบปลิว  เปนตน

๓.๘ ในภาพรวมมีการควบคุมท่ีเหมาะสม กลาวคือผลจากการ
ควบคุมตรวจสอบทําใหทราบถึงการขาดบุคลากรดําเนินงานใน
กองการศึกษาฯ ท่ีเพียงพอเม่ือมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ได
ประสานขอความรวมมือจากหนวยอ่ืนๆ ท้ังในและนอกองค เชน
บุคลากรของโรงเรียนในเขตตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสําโรง

๔.๑ สํานักปลัดไดนําระบบ Internet มาชวยในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลมีระบบ
Internet ท่ีมีประสิทธิภาพทําใหการบริหารของสํานักปลัด
สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา สามารถตรวจเช็คขอมูล
ไดจากการประเมินระบบสารสนเทศมีระดับควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมโดยไดมีการติดตามขอมูลและรายงานขอมูลผานระบบ
สารสนเทศท่ีมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน

๔.๒ การติดตอประสานงานทางโทรศัพท ทาง Application
Line และโทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงานในภารกิจหนาท่ี
ของสํานักงานปลัดทําใหชาวบานเขามามีสวนรวมมากข้ึนไมวา
จะเปนเรื่องการขอความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ี
การใหขาวสารตางๆในการปองกันภัยและการเตือนภัย การ
ประชาสัมพันธในการขอข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ เชิญชวนให
รับเบี้ยโดยการโอนเงินผานธนาคารและการใหความรูในการคัด
แยกขยะท่ีถูกวิธีและการเขารวมโครงการไถกลบตอซังขาวจึงมี
แนวโนมไปในทางท่ีดีข้ึน
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๔.๓ ดานระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารงานดานการ
จัดเก็บ คียขอมูลลงในระบบ เพ่ือท่ีใหกรมไดทราบถึงปญหา
และอุปสรรคของระเบียบวาดวยภาษีและสิ่งปลูกสรางป
๒๕๖๒
๔.๔ ติดตอและประสานงานระหวางกลุมจัดเก็บรายไดเพ่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนในการทํางานและปญหาอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได
๔.๕ ศึกษาคนหวาระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
อินเตอรเน็ตเพ่ือการทํางานท่ีตอเนื่องและรวดเร็วโดยใช
ระบบสารสนเทศ เพ่ือจะไดทันตอเหตุการณ
๔.๖ เขารวมกลุม Line ในกลุมการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือจะไดแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการ
ทํางาน
๔.๗ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการมีการนําระบบ Internet มาชวยในการติดตามขอมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ และการประสานงาน ซึ่งทํา
ใหไดรับขาวสารท่ีรวดเร็วกวาเดิมและทันเหตุการณ

๔.๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดนําระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร และระบบInternet มาใชในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความคลองตัวในการทํางาน และมีการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน เชน การ
ประสานงานกับทางโรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
อําเภอ จังหวัด เพ่ือขอความอนุเคราะหดานบุคลากร วัสดุ-
อุปกรณ
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๕. การติดตามประเมินผล
๕.๑ ติดตามผลจากทะเบียนคุม รับ – สง หนังสือ ใช

แบบสํารวจความพึงพอใจในแตละกองท่ีมารับบริการและสวน
ราชการท่ีเก่ียวของ

๕.๒ อบต. หนองคาย มีการประสานผูนําชุมชนในการรายงาน
การคัดแยกขยะและจํานวนผูประสงคและเขารวมโครงการไถ
กลบตอซังขาว/ปลูกตนไม  เพ่ือเทียบกับจํานวนเปาหมายท่ีตั้ง
ไวและจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ

๕.๓ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามการ
ดําเนินงานโดยมีหนังสือตอบกลับผูประสบภัยวาไดดําเนินการ
ถึงข้ันตอนไหนอยางไรบางชวยเหลือไดใน   ระดับใด และมีการ
ประเมินสถานการณเปนระยะ และหรือประสานไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของยังไงบางแลว

๕.๔ การดําเนินการสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสทางสังคม  สํานักปลัดไดมีการดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/พิการ/ผูดอยโอกาส
และการใหการดําเนินการชวยเหลือผูยากไรผูดอยโอกาสก็จะมี
การแตงตั้งคณะกรรมการในการใหความชวยเหลือตามความ
เหมาะสมและจําเปนและวิธีการรับก็ใหเจาตัวไดมีโอกาสเลือก
วิธีท่ีจะรับเบี้ยตามความสะดวกของผูรับเบี้ย

๕.๕ สํารวจผูอยูในขายเสียภาษีทุกๆป และจัดใหมีโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีปายและภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสรางป ๒๕๖๓

๕.๑ สํานักปลัดไดมีการประเมินความเสี่ยงโดยวิธีการเขาถึง
ผูนําชุมชนทุกหมูบานในการสอบถามถึงผลท่ีตามมาซึ่งเปนท่ี
นาพอใจในระดับหนึ่งของการดําเนินการ

๕.๒ ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควรแต
อยางไรก็ดียังคงตองปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมของ
กิจกรรมรณรงคลดปญหาภาวะโลกรอน และใชแนวความคิด
ในการบูรณาการกิจกรรมตางๆ ในชุมชนใหเขากับแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปองกันและแกไขปญหา ใน
ระดับชุมชน/หมูบานใชระบบเครือขายโดยใหประชาชนเขา
รวมโครงการคัดแยกขยะและการไถกลบตอซังขาว ทําให ทุก
คนมีสวนรวมในการเฝาระวังการเกิดเพลิงไหมดวยและ
รณรงคการใชน้ําอยางประหยัด

๕.๓ การตอบรับจากการประเมินความพึงพอใจของผูไดรับ
การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนและผูนําชุมชนก็อยูใน
ระดับดี

๕.๔ สํานักปลัดไดมีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับการสงเคราะหและรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ/พิการ/
ผูดอยโอกาสผลการประเมินความพึงพอใจก็อยูในระดับมาก



หน้า 11

หน้า 11

องคประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ขอสรุป
(๒)

๕.๖ ดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และ
รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา ทราบผลดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

๕.๗ ดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และ
รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา ทราบผลดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

๕.๗ ผลการติดตามประเมินผลนั้นมีความเหมาะสมมากข้ึน
จากการประสานงานกับสวนตางๆ มากข้ึน ทําใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม กอนนําไปปฏิบัติ
โดยผานผูบังคับบัญชาพิจารณา ทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

สรุปผลการประเมินโดยรวม องคประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองคาย พบจุดออนท่ีเปนความเสี่ยงจากการวิเคราะหสํารวจพบวามีกิจกรรมท่ีตองจัดการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงในสํานักงานปลัด จํานวน ๔ กิจกรรม คือ

๑. การจัดเก็บเอกสารงานราชการ
๒. กิจกรรมรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
๓. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม

ความเสี่ยงในกองคลัง จํานวน ๓ กิจกรรม คือ
๑. ดานบุคลากร
๒. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
๓. กิจกรรมดานการเงิน

ความเสี่ยงในกองชาง จํานวน ๑ กิจกรรม  คือ
๑. ดานการควบคุมงานกอสรางตางๆ

ความเสี่ยงในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน ๑ กิจกรรม  คือ
๑. ดานบุคลากร

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จะนําไปจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตาม
แบบ ปค.๕ ตอไป

ลายมือชื่อ อาจ  จิตจัง .
(นายอาจ  จิตจัง)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



หน้า 12

หน้า 12

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑.การจัดเก็บเอกสารงาน
ราชการ
วัตถุประสงค
-เพ่ือใหงานธรุการเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ
-เพ่ือใหการบริการ รับ-สง และ
แจงเวียนหนังสือภายในและ
ภายนอก มีความคลองตัวและ
เกิดขอผิดพลาดนอย
- เพ่ือใหบุคลากรมีความรูในการ
ปฏิบัติงานดานสารบรรณ และ
ปฏิบัติงานรับ-สงเอกสารใน
ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไดอยางมี
ประสิทธภิาพมากยิ่งข้ึน

- เอกสารมีจํานวนมาก
ท่ีเก็บเอกสารไม
เพียงพอ
-การคนหาเอกสารบาง
ทีตองใชเวลานาน
-ไมมีกรอบอัตรากําลัง
ท่ีเปนขาราชการ

- จัดทําดัชนีคนหนังสือ
แยกเรื่องเก็บเขาแฟม
ใหเปนระบบเพ่ือให
คนหาหนังสืองายข้ึน
และจัดซื้อตูเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติม
- พัฒนาบุคลากรโดย
สงผูเก่ียวของเขารับ
การอบรม

การควบคุมท่ีมีอยู
สามารถลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุผลตามเปาหมาย
เนื่องจากจํากัดดวยพ้ืนท่ี
และไมมีกรอบ
อัตรากําลังท่ีเปน
ขาราชการ

-เอกสารมีจํานวนมาก
การคนหาเอกสารพบ
ลาชาตองใชเวลานาน
และไมมีกรอบ
อัตรากําลังท่ีเปน
ขาราชการ

- สํารวจเอกสารเกา  และ
แตงตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
ทําลายเอกสาร
-จัดทําแผนผังการ
จัดเรียงหมวดหมูของ
เอกสารใหชัดเจน และ
จัดทําทะเบียนคุมเพ่ือ
สืบคนงาย
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
เพ่ิมเติม
พัฒนาบุคลากรโดยสง
ผูเก่ียวของเขารับการ
อบรม

งานธุรการ/
สํานักปลัด



หน้า 13

หน้า 13

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๒.กิจกรรมรณรงคการลดปญหา
ภาวะโลกรอน
วัตถุประสงค
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัด
สะอาด นโยบายรัฐบาล เพื่อลด
จํานวนขยะ ลดภาวะโลกรอนลด
การเกิดฝุนละออง และการเกิด
เพลิงไหม

การเผาตอซังขาวหลังฤดู
การเก็บเก่ียวและความ
เชื่อแบบดั้งเดิมของ
เกษตรกรทําใหเกิดเพลิง
ไหมและฝุนละออง

- จัดโครงการอบรมให
ความรูเก่ียวกับการคัด
แยกขยะและไมเผาฟาง
หลังฤดูเก็บเก่ียว
-ใหผูนําชุมชนมีสวนรวม
สอดสองดูแลแจง
เบาะแสการเกิดเพลิง
ไหม

- การควบคุมที่มีอยู
เพียงพอ สามารถลดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
เนื่องจากไดดําเนินการจัด
กิจกรรมรณรงคและ
ประชาสัมพันธการไถกลบ
ตอซังขาวและการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธี

- ประชาชนบางสวนยัง
นิยมการเผาตอซังขาว
เนื่องจากประชาชนขาด
ความรูความเขาใจและ
ความเชื่อแบบดั้งเดิม
เขารวมโครงการเปน
บางสวนยังไมครบตาม
จํานวนกลุมเปาหมายและ
ยังมีการทิ้งขยะไมถูกที่
และเผาฟางขาวนอกฤดู
เก็บเก่ียวอยูทําใหเกิดเพลิง
ลุกลามตองออกไปชวยดับ
ทุกปแตก็ยังอยูในระดับที่
สามารถควบคุมได

-ใหความรูแกประชาชนและ
รณรงคประชาสัมพันธใน
พื้นที่อยางตอเนื่องไมวาจะ
เปนที่ชุมชน โรงเรียน
สถานที่ราชการ เชน การติด
ปายประชาสัมพันธ เอกสาร
แผนพับใบปลิว
มีแผนและมาตรการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตาง
ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่เมื่อ
เกิดเหตุข้ึนจะไดชวยแกไข
สถานการณไดทันทวงที
อบรมใหความรูกับ
ประชาชนในพื้นที่เพื่อจะได
ระงับเหตุที่อาจรายแรงให
บรรเทาลง

งานนโยบายและแผน/
สํานักปลัด



หน้า 14

หน้า 14

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสีย่ง

(๕)
การควบคุมภายใน

ท่ีมีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

(๙)
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

๓.การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการชวยเหลือประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอนและประสบภัย
ไดทันเวลาและเหมาะสมกับ
สถานการณและทั่วถึง

กําลังคนมีนอย วัสดุ
ครุภัณฑและอุปกรณใน
การชวยเหลือและ
งบประมาณ มีจํากัดตอง
ประสานหนวยงานอ่ืนที่
เก่ียวของทําใหเกิดความ
ลาชาในการชวย

- ประชาสัมพันธให
ประชาชนและผูนําชุมชน
ใหความรวมมือในการ
ปองกันภัยตางๆ
- พัฒนาบุคลากรโดยสง
ผูเก่ียวของเขารับการ
อบรมและเพิ่มทักษะใน
การปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหมากข้ึน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุผลตามเปาหมาย
เนื่องจากจํากัดดวย
งบประมาณกรอบ
อัตรากําลัง/ผูชวยเหลือผู
ประภัยจิตอาสา

-เมื่อเกิดเหตุการณภัยพิบัติ
วัสดุอุปกรณของหนวยงาน
มีจํากัดไมสามารถควบคุม
ภัยไดทั้งหมดตองประสาน
หนวยงานที่เก่ียวของทําให
เกิดความลาชา

- มีคําสั่งแตงตั้งและ
มอบหมายงานเปนลาย
ลักษณอักษรแจงรายชื่อ
หมายเลขโทรศัพทผูรับผู
ผิดชอบและหนวยงานที่
เก่ียวของใหผูนําชุมชนติด
ประกาศและประชา
สัมพันธใหประชาชนทราบ
- ตั้งงบประมาณจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณในการ
ปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหมากข้ึน
-พัฒนาบุคลากรโดยสง
ผูเก่ียวของเขารับการ
อบรมและฝกทักษะ
เพิ่มเติม

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
สํานักปลัด



หน้า 15

หน้า 15

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๔.การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาสทางสังคม
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการดําเนินการสงเคราะห
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
ทางสังคมเปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็วถูกตองตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ

- ขอมูลยังไมตรงกับ
ขอมูลในระบบ
สารสนเทศทําใหการ
จัดสรรไมตรงกับจํานวน
ผูขอรับเบี้ย/ตองขอรับ
งบในสวนที่ขาดทําใหไม
เกิดความสมดุลในทาง
บัญชี
- การดําเนินการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส
ในดานตางๆยังไมทั่วถึง
เพราะจํากัดดวย
งบประมาณ
-ระบบการจายเงินสด
เกิดความเสี่ยงตอ
เจาหนาที่/หรือเสี่ยงตอ
การทุจริตได

- ประชาสัมพันธให
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสรับเบี้ยยังชีพ
โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร
-ประสานกับสํานัก
ทะเบียนราษฎรเพื่อขอ
คัดลอกรายชื่อผูสูงอายุ
เพื่อตรวจสอบรายชื่อวัน
เดือนปเกิดผูสูงอายุที่มี
สิทธิลงทะเบียนในปงบฯ
-สรางความเขาใจแนว
ทางการรับข้ึนทะเบียน
ผูสูงอายุ ผูพิการผูดอย
โอกาสที่มีคุณสมบัติที่จะ
ข้ึนทะเบียนรับทราบขอมูล
ที่ถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุผลตามเปาหมาย
เนื่องจาก ผูสูงอายุผูพิการ
ประสงคที่จะรับเปนเงินสด
ก็ยังตองจายเปนเงินสดอยู
หนวยงานก็เนนการ
ประชาสัมพันธใหผูรับเบี้ย
เปลี่ยนจากรับเงินสดมา
เปนโอนเขาบัญชีธนาคาร
แทนเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม

-การเบิกจายเงิน
สงเคราะหผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาสโดย
นําเงินสดไปจายก็ยังมี
ความเสี่ยงตอเจาหนาที่/
หรือเสี่ยงตอการทุจริตได
-ผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมาก
ข้ึนและมีการยายที่อยูอาจ
มีปญหาในการลงทะเบียน
และรับเงินซ้ําซอน

-พัฒนาบุคลากรโดยสง
ผูเก่ียวของเขารับการ
อบรมและเพิ่มพูนความรู
อยางตอเนื่อง
- ประชาสัมพันธให
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสรับเบี้ยยังชีพ
โดยการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคาร

งานสังคม
สงเคราะห/สํานัก
ปลัด



หน้า 16

หน้า 16

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๕. ดานบุคลากร
กิจกรรมการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุภาครัฐ ป ๒๕๖๐
เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุป ๖๐ เปนไปตาม
ระเบียบและข้ันตอนของการ
จัดซื้อจัดจางในการจัดหาพัสดุ
เปนปจจุบันและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน มีการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยใหแตละ
สวนมีความตองการใชพัสดุทํา
บันทึกแจงพัสดุสวนกลางเปน
ผูดําเนินการจัดหาแตเพียงฝาย
เดียว

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมี
ปริมาณงานท่ีมาก
เนื่องจากตอง
ปฏิบัติงานท้ังดาน
พัฒนาชุมชนและดาน
พัสดุทําใหงานลาชา
เปนบางชวง
ประกอบการพัสดุมี
ข้ันตอนในการจัดทํา
มากและบางครั้งระบบ
อินเตอรเน็ตไมเสถียร

วางแผนกําหนดแนวทาง
ไวหากดําเนินการผู
ปฏิบัติจะตองให
ผูบังคับบัญชาชั้นตน
ตรวจสอบความถูกตอง
จึงประเมินทุกครั้งท่ีมี
การจัดหาพัสดุ

- สงบุคลากรเขารับการ
อบรมเพ่ิมเติมให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติจัดหา
พัสดุไปตามข้ันตอนและ
กระบวนการท่ีแตละสวน
ใหดําเนินการจัดหา

- ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดาน และ
มีบุคคลากรไมเพียง เม่ือ
เทียบกับปริมาณงานท่ี
ตองรับผิดชอบ

- ติดตามการทํางานของ
เจาหนาท่ีดานการเงิน
และดานพัสดุเปนประจํา
และสงเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเขารับการ
อบรม

- กองคลัง



หน้า 17

หน้า 17

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๖.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได

- วัตถุประสงค
เพ่ือจัดเก็บรายไดเพ่ือนําเงินภาษีมา
พัฒนาทองท่ี และทําใหทราบถึงการมี
แปลงท่ีดินของตําบลหนองคายอยาง
แทจริง และทําใหทราบท่ีดินสาธารณะ
หรือท่ีวางเปลาไดชัดเจน

- องคการบริหารสวน
ตําบลหนองคายยังไม
ทราบแนวเขตท่ีแน
ชัดตองประสานงาน
กับตําบลขางเคียงท้ัง
๔ ดาน

- จัดทําโครงการแผนท่ี
ภาษีและตรวจสอบรา
ชื่อผูอยูในขายเสียภาษี

- สํารวจผูอยูในขาย
เสียภาษีทุกๆป จัดทํา
โครงการอบต.เคลื่อนท่ี
เพ่ือประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับทราบ
การเสียภาษี

- การจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายฉบับใหมป
๒๕๖๒ มีผลกระทบตอ
อบต.ขนาดเล็ก กลาง ซึ่ง
ปรับของพ้ืนท่ีแตละแหง
มีความแตกตางกัน

- ทําหนังสือขอความ
รวมมือจากผูนําหมูบาน
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง
และเกิดประโยชนสูงสุด

- กองคลัง



หน้า 18

หน้า 18

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๗.กิจกรรมงานดานการเงิน
- เอกสารทางดานการเงิน

และผูรับผิดชอบทางการ
เงิน เปนสิ่งสําคัญของ
หนวยงานตองมีความ
ละเอียดรอบคอบเพ่ือลด
ความเสี่ยงตอการรับตรวจ

- การจัดเก็บฎีกาไม
เรียบรอยเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไม
ตรวจเช็คลายเซ็นผูมี
อํานาจและลายมือชื่อ
ผูรับเงินกอนเก็บฎีกา

- หัวหนาหนวยงานตอง
กําชับเจาหนาท่ีการเงิน
ใหมีความละเอียด
รอบคอบพรอมหม่ัน
ศึกษาระเบียบการเงิน
และหนังสือสัง่การท่ี
เก่ียวของ

- จัดทําแผนการ
ตรวจสอบฎีกาเปนราย
ไตรมาส

- การจัดเก็บฎีกามายังไม
เรียบรอยเทาท่ีควรขาด
การตรวจสอบ
รายละเอียดของฎีกา
ตางๆซึ่งองคประกอบ
ของฎีกาแตละประเภท
จะแตกตางกัน

- ใหเจาหนาท่ีการเงิน
ไปอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานและศึกษา
ระเบียบใหมๆจาก
ระบบอินเตอรเน็ต

- กองคลัง



หน้า 19

หน้า 19

แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๘. ดานการควบคุมงานกอสราง
ตางๆ
เพ่ือใหการควบคุมการกอสราง
เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย

- ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดาน
- บุคคลากรไมเพียง
เม่ือเทียบกับปริมาณ
งานท่ีตองรับผิดชอบ

- ใหเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมการใชสารสนเทศ
เก่ียวกับการออกแบบ
- สรรหาบุคลากรเพ่ิม
เพ่ือใหเหมาะกับปริมาณ
งาน

- การกําหนดแนวทาง
และควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
-ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายอยางชัดเจน

- เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
อาจลาชา  เนื่องจาก
ปริมาณงานมากกวา
จํานวนงานท่ีไดรับ
มอบหมาย
-เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ยังขาดความชํานาญและ
ทักษะในการใชเครื่องมือ
สารสนเทศโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูท่ี
เก่ียวของและการสืบคน
ขอมูล  ทําใหการ
ประมาณการลาชา

- สงเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของโดยตรงใหไป
อบรมและศึกษา
ระเบียบกฎหมาย
-ออกคําสั่งมอบหมาย
งานกําหนดภารงานให
ผูรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน

- กองชาง
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แบบ ปค.๕
ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู

(๖)
การประเมินผล
การควบภายใน

(๗)
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๘)
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

(๙)
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๙. ดานบุคลากร
เพ่ือใหการดําเนินงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
มีบุคลากรท่ีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด

- ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดาน
- บุคคลากรไมเพียง
เม่ือเทียบกับปริมาณ
งานท่ีตองรับผิดชอบ
- บุคลากรท่ีมีอยู
ขาดความรู
ความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดาน

- ขอความรวมมือจากสวนสวนราชการ
อ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร
ในการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
- สรรหาบุคลากรเพ่ือ ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ีกีฬาและ
นันทนาการ
- จัดสงบุคลากรของกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม เขารับการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน

- ผูบริหารและ
ผูบังคับบัญชาเปนผู
พิจารณา การรับ
บุคลากรเขามา
ปฏิบัติงาน ในกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- ขาดบุคคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ
ชํานาญเฉพาะดาน
และมีบุคคลากรไม
เพียง เม่ือเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีตอง
รับผิดชอบ

- เรงรัดดําเนินการ
สรรหาบุคคลากรเพ่ือ
เขามาดําเนินงานใน
กองการการศึกษาฯ
เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

- กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- สํานักปลัด

ลายมือชื่อ อาจ  จิตจัง .
(นายอาจ  จิตจัง)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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แบบ ปค. ๖
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนดซึ่งเปนไป
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใช
การเงิน ท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เห็นวา การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในการกํากับดูแลของนายอําเภอ
ประทาย

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ หรือปปฏิทินถัดไป
สรุปไดดังนี้

๑. ความเสี่ยง
สํานักงานปลัด
การจัดเก็บเอกสารงานราชการ

- เอกสารมีจํานวนมากท่ีเก็บเอกสารไมเพียงพอ
- การคนหาเอกสารบางทีตองใชเวลานาน
- ไมมีกรอบอัตรากําลังท่ีเปนขาราชการ

กิจกรรมรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
- การเผาตอซังขาวหลังฤดูการเก็บเก่ียวและความเชื่อแบบดั้งเดิมของเกษตรกรทําใหเกิดเพลิงไหมและ

ฝุนละออง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กําลังคนมีนอย วัสดุครุภัณฑและอุปกรณในการชวยเหลือและงบประมาณ มีจํากัดตองประสาน
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของทําใหเกิดความลาชาในการชวย

การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม
- ขอมูลยังไมตรงกับขอมูลในระบบสารสนเทศทําใหการจัดสรรไมตรงกับจํานวนผูขอรับเบี้ย/ ตอง

ขอรับงบในสวนท่ีขาดทําใหไมเกิดความสมดุลในทางบัญชี
- การดําเนินการชวยเหลือผูดอยโอกาสในดานตางๆยังไมท่ัวถึงเพราะจํากัดดวยงบประมาณ
- ระบบการจายเงินสดเกิดความเสี่ยงตอเจาหนาท่ี/หรือเสี่ยงตอการทุจริตได

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สํานักปลัด
การจัดเก็บเอกสารงานราชการ
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- จัดทําดัชนีคนหนังสือแยกเรื่องเก็บเขาแฟมใหเปนระบบเพ่ือใหคนหาหนังสืองายข้ึน และจัดซื้อตูเก็บ
เอกสารเพ่ิมเติม

- พัฒนาบุคลากรโดยสงผูเก่ียวของเขารับการอบรม

กิจกรรมรณรงคการลดปญหาภาวะโลกรอน
- จัดโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะและไมเผาฟางหลังฤดูเก็บเก่ียว

-ใหผูนําชุมชนมีสวนรวมสอดสองดูแลแจงเบาะแสการเกิดเพลิงไหม
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ประชาสัมพันธใหประชาชนและผูนําชุมชนใหความรวมมือในการปองกันภัยตางๆ
- พัฒนาบุคลากรโดยสงผูเก่ียวของเขารับการอบรมและเพ่ิมทักษะในการปองกันและชวยเหลือ

ผูประสบภัยใหมากข้ึน
การสงเคราะหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทางสังคม

- ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
- ประสานกับสํานักทะเบียนราษฎรเพ่ือขอคัดลอกรายชื่อผูสูงอายุเพ่ือตรวจสอบรายชื่อวันเดือนปเกิด

ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิลงทะเบียนในปงบฯ
- สรางความเขาใจแนวทางการรับข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการผูดอย โอกาสท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะข้ึน

ทะเบียนรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง

๓. ความเสี่ยง
กองคลัง
ดานบุคลากร

- ผูปฏิบัติงานดานพัสดุมีปริมาณงานท่ีมากเนื่องจากตองปฏิบัติงานท้ังดานพัฒนาชุมชนและดานพัสดุ
ทําใหงานลาชาเปนบางชวงประกอบการพัสดุมีข้ันตอนในการจัดทํามากและบางครั้งระบบอินเตอรเน็ตไมเสถียร

กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- องคการบริหารสวนตําบลหนองคายยังไมทราบแนวเขตท่ีแนชัดตองประสานงานกับตําบลขางเคียง

ท้ัง ๔ ดาน
กิจกรรมดานการเงิน

- การจัดเก็บฎีกาไมเรียบรอยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมตรวจเช็คลายเซ็นผูมีอํานาจและลายมือชื่อผูรับ
เงินกอนเก็บฎีกา

๔. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองคลัง
ดานบุคลากร

- วางแผนกําหนดแนวทางไวหากดําเนินการผูปฏิบัติจะตองใหผูบังคับบัญชาชั้นตนตรวจสอบความ
ถูกตองจึงประเมินทุกครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุ

กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
- จัดทําโครงการแผนท่ีภาษีและตรวจสอบราชื่อผูอยูในขายเสียภาษี

กิจกรรมดานการเงิน
- หัวหนาหนวยงานตองกําชับเจาหนาท่ีการเงินใหมีความละเอียดรอบคอบพรอมหม่ันศึกษาระเบียบ

การเงินและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
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๕. ความเสี่ยง
กองชาง
ดานการควบคุมงานกอสรางตางๆ

- ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ชํานาญเฉพาะดาน
- บุคคลากรไมเพียง เม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ

๖. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองชาง
ดานการควบคุมงานกอสรางตางๆ

- ใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมการใชสารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบ
- สรรหาบุคลากรเพ่ิม  เพ่ือใหเหมาะกับปริมาณงาน

๗. ความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานบุคลากร

- ขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ ชํานาญเฉพาะดาน
- บุคคลากรไมเพียง เม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ
- บุคลากรท่ีมีอยู ขาดความรู ความสามารถ ชํานาญเฉพาะดาน

๘. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ดานบุคลากร

- ขอความรวมมือจากสวนสวนราชการอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร ในการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

- สรรหาบุคลากรเพ่ือ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ีกีฬาและนันทนาการ
- จัดสงบุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่อ อาจ  จิตจัง .
(นายอาจ  จิตจัง)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
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ท่ี  นม ๙๕๙๐๑/๗๒๑ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา๓๐๑๘๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน นายอําเภอประทาย

สิ่งท่ีสงมาดวย ๑. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๑ เลม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กําหนดใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พรอมรายงานใหผูกํากับดูแลทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปงบประมาณ นั้น

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย จึงขอสงรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ท่ีสงมาพรอมนี้ดวย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

อาจ  จิตจัง
(นายอาจ  จิตจัง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

สํานักปลัด
งานตรวจสอบภายใน(ควบคุมภายใน)
โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๔ , ๐๘-๗๘๖๒๖๐๙๔
โทร. ๐๔๔-๗๕๖๒๕๕




