
 

 
 

รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 
 
 
 

 
 
 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 (งวดตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

ค าน า 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 
๒๕๔๔   ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน   พ.ศ. ๒๕๔๒  
มาตรา  ๑๕  (๓)  (ก)  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ข้อ   ๕  ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน  โดยน ามาตรฐานการควบคุมภายในที่ออกตามระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดินนี้  มีผลใช้บังคับและรายงานความ
คืบหน้าทุกหกสิบวันต่อผู้กับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ  พร้อมน าส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นได้ขยายเวลาให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบ การ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบ ข้อ  ๕  และให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดขึ้นไว้  เมื่อ
ระยะเวลาผ่านไปหรือมีเหตุการณ์หรือมีปัจจัยเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไป  การควบคุมท่ีมีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและไม่เป็น
ปัจจุบัน  จึงต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ  ตามระบบการควบคุมภายในที่ ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
แล้วรายงานผลการติดตามระบบ การควบคุมภายใน  ตามระเบียบ   ข้อ  ๖  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดิน         
ผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างน้อยปีละครั้ง  ภายหลังสิ้นปีงบประมาณ  
๙๐  วัน  เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล  และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในถูกต้องมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตร ฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. ๒๕๔๔  ก าหนด  
ฉะนั้น  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนจึงได้จัดท าและส่งรายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า ด้วยการก าหน ดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ .ศ. ๒๕๔๔   ข้อ  ๖  ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔  ดังกล่าวมาเพ่ือส่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ก ากับ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป 

 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

หนังสือรับรองการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๑) 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
เรียน  นายอ าเภอประทาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบร รลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา  และโปร่งใส  
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการปร ะเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน   เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใ นส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๑   ภายใต้การก ากับดูแลของนาย อ าเภอ
ประทาย 

 
                                                                                   ลายมือชื่อ....................................................... 
                                           (นางสาวดวงใจ  ชมพุทธ์) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

                                              วันที่  ๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน) 

๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  
    ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในต าบลเมืองโดน 
      ๑.๕ การจัดเก็บภาษี 
   ๑.๖ การประมาณราคาก่อสร้าง 

    ๑.๗ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามต าแหน่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน) 

 
/๒. การปรับปรุง..... 

 



-๒- 
  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 ๑.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
   -  การวางแผนการด าเนินงานสอด คล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล
     รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
   -  การวางแผนการด าเนินงานประกอบในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๑.๒ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน) 

   -  ให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี 
- สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
๑.๓ การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  

   -  ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน 
   -  ใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราการป่วย  
     อัตราการตาย 
    ๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   -  จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
   -  ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย  
   ๑.๕ การจัดเก็บภาษี 
   -  ควรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   -  ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาปฏิบัติงาน 
   ๑.๖ การประมาณราคาก่อสร้าง 
   -  ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
   -  ก าชับผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบข้อบังคับ 
   -  ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ 

    ๑.๗ การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามต าแหน่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน) 

   -  ติดต่อประสานงานเพ่ือให้รับการบรรจุเจ้าหน้าที่ตรงตามต าแหน่ง 
    -  ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ปฏิบัติงานตามที่ 
        รับมอบหมายให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
    - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 



 
 

รายงานการประเมินองค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 



ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

ส านักงานปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ
ด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด 
และมีการก าหนดนโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาลซึ่งไม่อยู่ใน
แผนพัฒนา 
๑.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก คือ 
ประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะและการก าจัดขยะที่ถูกวิธีท าให้เกิดมลพิษและเกิด
ภาวะโลกร้อน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
๑.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการ
ดูแลและป้องกันอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง     
๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น มีการแพร่   
ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้  
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ท าให้ยากต่อ 
การควบคุมป้องกัน 
 
 
    
 
 

ผลการประเมิน 
 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของส านัก
ปลัดแล้ว พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง จ านวน ๔ ข้อ ได้แก่ 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๓. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 
 
ข้อสรุป  จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ต้องไปด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ 
ต่อไป 
 
 
 

               
แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



(๑) (๒) 
ส านักงานปลัด 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดข้ึน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด มีการเบิกจ่ายเงินนอกแผนงาน/โครงการ 
๒.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงทีม่ีความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ียังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและการก าจัดขยะที่ถูกวิธี
ท าให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะโลกร้อน 
๒.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  
การประเมินความเสี่ยง พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาส
เกิดข้ึนสูง เนื่องจากโอกาสเกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่มีสูง 
เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ ประชาชนในพื้นท่ีขาดความสนใจในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การประเมินความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอา
ใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองขาดความอบอุ่นในครอบครัวและ
ความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและ
ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายา
เสพติด ซึ่งโอกาสในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 
 
 

 
 
 

 
            แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



(๑) (๒) 
ส านักงานปลัด 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ มีการวางแผนการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
นโยบายของรัฐบาล 
๓.๒ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขยะเพ่ือลดมลพิษและลดมลภาวะโลกร้อน .
๓.๓ กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 

กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เพ่ือลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ  
๓.๔ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ จัดให้มีการอบรมโทษของยา
เสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น 
กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพ
ติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 

 
แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



(๑) (๒) 
ส านักงานปลัด 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หนังสือ สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
- การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 
- สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- การสัมภาษณ์ผลการปฏิบัติงานและปัญหาในการปฏิบัติ 
งานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



(๑) (๒) 
กองคลัง 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังที่
ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงในการท างานให้ส าเร็จ
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
มีวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
๔. สารสนเทศการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการขอผู้ใช้  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพ  การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของผู้บริหารหัวหน้างาน  และผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

ผลการประเมิน 
 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพร่วม
เหมาะสมและได้มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถ
รองรับการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 
กองคลัง  ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน  ด้านการเงิน และการบริหารพัสดุ เพื่อ
น ามาเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
 
มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควรโดยกิจกรรมควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและ
หัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  
อย่างไรก็ตามการจัดท าแผนที่ภาษี เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน ต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถใช้งาน
ได้ครอบคลุม  รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน
ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้ 
 
 

 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมี
การติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน  ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขต่อไป 

 
แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



(๑) (๒) 
กองช่าง 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีการพิจารณา
ด าเนินการ ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ หรือสิ่งที่
ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการท างานของ
ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาควบคุมภายใน และด ารง
ไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประสิทธิผล การมอบอ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 
 

      ผลการประเมิน 
 
กองช่าง ได้ท าการประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  สภาพแวดล้อมควบคุม
ของกองช่างในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบความเสี่ยงใน
ภารกิจ ๑ งาน คือ  งานประมาณราคาก่อสร้าง  
- จากการติดตามผลตามแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) พบว่า กิจกรรมงานประมาณ
ราคาก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง คือ 
- มีการตรวจสอบพื้นท่ีและตรวจเช็ควัดรายละเอียดต่างๆ 
ก่อนท าการประมาณราคาก่อสร้าง 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงดังนี้        
๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานประมาณราคาก่อสร้างยังขาด
ความรู้และรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ซึ่งจะต้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติม  

 
 

          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

กองช่าง 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุ 
ประสงค์ระดับหน่วยงานย่อย มีการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กิจกรรมเพื่อ
การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
น าระบบ Internet มาช่วยในการจัดการและท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
ทันเวลาตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ราคา
กลางวัสดุก่อสร้าง การหาค่าพิกัด เป็นต้น 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้างมีการส่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการประมาณราคาก่อสร้างและเจ้าหน้าที่
มีการลงส ารวจพื้นที่ท าการตรวจวัดพ้ืนที่การก่อสร้างจริง
ก่อนท าการประมาณราคาก่อสร้าง 
- อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนและยังคงพบความเสี่ยงใน
เรื่องความละเอียดของงานประมาณราคาก่อสร้างอยู่ 

 
 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้และมีการจัดการกับความเสี่ยง
ต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยัง
สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร
โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและมี
ประสิทธิผลพอสมควรในกองช่าง พบว่ากจิกรรมการ
ควบคุม คือ งานประมาณราคาก่อสร้าง มีดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในแนวทางทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ   
 
 
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ใน อบต. มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงหาข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงาน
ทางด้านช่าง และการส่งเจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลต่างๆกับทางหมู่บ้านและประชาชนโดยตรง  
  
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทุกสิ้นปี โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 



แบบ ปค. ๔ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

กองการศึกษา 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กร โดยให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ความ
โปร่งใส่ในการด าเนินงาน และให้เจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองการศึกษา
ที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่องโยงในการท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
มีวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้กิจกรรมเมื่อการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ 
งาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
๔. สารสนเทศการสื่อสาร 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และ 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
องค์มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในและกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของผู้บริหารหัวหน้างาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
 

ผลการประเมิน 
       
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษาฯ ในภาพ 
ความเหมาะสมและได้มีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้
สามารถรองรับการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
กองการศึกษาฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าแบบ 
สอบถามการควบคุมภายใน ด้านงานบริหารการศึกษา 
และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนว
ทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 
มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามควรโดยกิจกรรม
ควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมสามารถใช้
งานได้ครอบคลุม รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่
ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อผู้ใช้งาน 
 
 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน ผลการประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขต่อไป 
 
 

 



ผลการประเมินโดยรวม 
   องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัด นครราชสีมา  มีโครงสร้างเป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน  มีการควบคุมที่เพียงพอ  และ
เหมาะสม  เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายใ นส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

 ส านักงานปลัด 
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน (โครงการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน) 

  ๓. การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  
   ๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กองคลัง  
  ๕. การจัดเก็บภาษี 
  กองช่าง 
  ๖. การประมาณราคาก่อสร้าง 

กองการศึกษา 
   ๗. การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานตรงตามต าแหน่ง 
   (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน) 

 
    
                                                                                 ชื่อผู้รายงาน 

   (นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
                                 ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
                                                                                 วันที่  ๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายงานการประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๕) 



       แบบ ปค. ๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๑.กิจกรรม 
- การเบิกจ่ายงบประมาณราย 
จ่ายประจ าปี 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
- เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ในแต่ละงบราย 
จ่ายของแต่ละงานหรือโครงการ 
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 

 
๑. มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ไม่เป็นไป
ตามแผนงานที่ก าหนดเท่าที่ควร 
 

 
๑. มีการวางแผนการ
ด าเนินงานโดยน า
โครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีประกอบ
ในการก าหนดห้วง
ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

 
๑. การด าเนินโครง 
การ/กิจกรรมไม่เป็น 
ไปตามแผนด าเนิน 
งานที่ก าหนดเอาไว ้
๒. มีการก าหนด
นโยบายเร่งด่วนจาก
รัฐบาล ซึ่งไม่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid-๑๙ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครง 
การ/กิจกรรมบาง
ประเภทได ้

 
๑. มีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่นอกจาก
แผนงาน/โครงการไม่
ตรงตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนด าเนินงาน 
 
 
 

 
๑. การวางแผนการ
ด าเนินงานสอด 
คล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
นโยบายของรัฐบาล
รวมถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
หน่วยงาน 
๒. การวางแผนการ
ด าเนินงานประกอบ
ในการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
 

 
ส านักปลัด 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๒. กิจกรรม 
- การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
(โครงการพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดล้อมต าบลเมืองโดน) 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลเมืองโดน  
มีสภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ  
คนในต าบล 

 
 
 
 

 
ประชาชนในพื้นท่ียังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะและการก าจัดขยะที่ถูกวิธี
ท าให้เกิดมลพิษและเกิดภาวะ
โลกร้อน 
 

 
ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะเพ่ือ
ลดมลพิษ และภาวะโลก
ร้อน 
 

 
สังเกตุจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ยังคงมี
อยู่ในพื้นท่ี 
 

 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่
ยังคงมีอยู่ในพื้นท่ี 
 
 

 
ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยให้ถูกวิธี 
 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๓. กิจกรรม 
- การป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากการระบาดของ
โรคติดต่อ 
 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัย 
ห่างไกลจากโรคติดต่อ 
 

 
๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลัก 
การป้องกัน  
๒. ประชาชนในพื้นท่ีขาดความ
สนใจในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-๑๙ ที่ก าลัง
แพร่หลาย 

 
๑. พ่นหมอกควันใส่
ทรายอะเบท เมื่อเกิดการ
ระบาดของไข้เลือดออก 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ไวนิล แผ่นพับ เสียงตาม
สาย 
 
 
 
 

 
๑. ตรวจสอบอัตรา
การลดลงของผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกใน
เขตพ้ืนที่ 
๒. ตรวจสอบอัตรา
การเกิดโรคติดต่อ
ของผู้ป่วยในพื้นท่ี 
 

 
๑. ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกระบาด
ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกัน 
๒. ปัญหาการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
Covid-๑๙ ที่ก าลัง
แพร่หลาย 

 
๑ .ส่งเสริม/อบรม
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ประชาชนให้ปฏิบัติ
ตามหลักการ
ป้องกันโรคติดต่อ 
๒. ใช้แบบสอบทาน
การลดลงของการ
แพร่กระจายเชื้อใน
ชุมชน อัตราการ
ป่วย อัตราการตาย
ของโรคติดต่อ 
 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๔. กิจกรรม 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย 
 
 
 
 

 
๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 

 
 
 
 
 

 
๑. ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 
และด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
๒. สุ่มตรวจหาสารเสพติด
ในกลุ่มเสี่ยง 

 
๑. มีการควบคุมแต่
ยังไม่ทั่วถึง 

 
๑. มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้
เสพ 
 

 
๑. จัดให้มีการ
อบรมโทษของยา
เสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมกิจกรรม
ที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย  
 
 
 
 

 
ส านักปลัด 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๕. กิจกรรม 
- การจดัเก็บภาษี 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด 
 
 
 
 
 

 
๑. การจัดเก็บภาษีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดนล่าช้าเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้า 
ที่ที่รับผิดชอบโดยตรงจึงท าให้
เกิดความล่าช้า 
๒. เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติหน้าที่
แทนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
๑. มีค าสั่งการแบ่งงาน 
และการมอบหมายหน้าที่ 
การงาน 
๒. ให้ผู้อ านวยการกอง
คลังและปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลค่อย
ควบคุมดูแลโดยเคร่งครัด 
๓. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติต าบลและ
หนังสือสั่งการต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 

 
ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของกองคลังได้ให้ 
นางสาวจารุณี  
บุญประสม ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

 
๑. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้
โดยตรงยังไม่มีจึงท า
ให้งานจัดเก็บรายได้
เกิดความล่าช้าและ
ผิดพลาด 

 
๑. ควรให้พนักงาน
ที่เก่ียวข้องเข้ารับ
การฝึกอบรม 
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
๒. ควรจัดหา
เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบโดยตรง
เข้ามาปฏิบัติงาน 

 
กองคลัง 



แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๖. กิจกรรม 
- งานประมาณราคาก่อสร้าง 
 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย าและ 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.
และประชาชน 
 
 

 
๑. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเกี่ยว 
กับการประมาณราคาก่อสร้าง
ขาดความละเอียดรอบคอบใน
บางจุดและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การประมาณราคาก่อสร้างไม่
เพียงพอ 
 

 
๑. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานการประมาณราคา
ก่อสร้างศึกษาระเบียบ
ใหม่ๆการสั่งการจาก
หน่วยงานต่างๆโดยใช้
สารสนเทศ (IT) 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านการประมาณ
ราคาก่อสร้าง 

 
๑. การก าหนด
แนวทางและควบคุม
การปฏิบัติงาน 
๒. ปรับปรุงแผนงาน
มอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน 
 

 

๑. เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบงานมี
ความรู้ในการ
ประมาณราคา
ก่อสร้างไม่เพียงพอ
และขาดความ
ละเอียดอ่อนในการ
ประมาณราคา 
๒. การก าหนดราคา
กลางไม่สามารถ
จัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 

 
๑. ออกค าสั่งมอบ 
หมายงานก าหนด
ภารกิจงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน  
๒. ก าชับผู้ปฏิบัติ 
งานให้ศึกษา
ระเบียบข้อบังคับ 
๓. ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ 
 

 
กองช่าง 

แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

๗. กิจกรรม 
 - การสรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบ   
 งานตรงตามต าแหน่ง 
 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน) 

 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกอง
กองศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ตรง
ตามระยะเวลาที่ก าหนด และถูก
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
 
 

ความเสี่ยง  
 - ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
โดยตรงตามต าแหน่ง 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. ท าให้การปฏิบัติงานมีความ
ล้าช้าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ
มอบหมายงานด้านอื่นนอก 
เหนือจากงานในหน้าที่ใน
ปริมาณที่มาก 

๑. มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
กองการศึกษาแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้
ชัดเจน 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจาก
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบัญญัติต าบล และหนัง
สื่อสั่งการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของกองการศึกษาได้
ให้ 

๑. น.ส.จารุณี บุญประสม 
ผู้อ านวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
๒. น..ส. กรรวรรณ ชาลีเปรี่ยม 
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

ความเสี่ยง  
 - ความล่าช้าไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. บุคคลกรที่มีอยู่ยัง
ไม่มีความรู้ ความ
ช านาญในการ
ปฏิบัติงานอกเหนือ
จากงานในหน้าที่ใน
ปริมาณที่มาก 
  

๑. ติดต่อประสานงาน
เพื่อให้รับบรรจุ
เจ้าหน้าท่ีตรงตาม
ต าแหน่ง 
๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ระเบียบข้อกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
จะได้ปฏิบัติงานตามที่
รับมอบหมายให้
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 
๓. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กอง 
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 แบบ ปค. ๕ (ต่อ) 



 
 
                                                                              ชื่อผู้รายงาน 

   (นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
                                 ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
                                                                                 วันที่  ๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ที ่ ๓๑๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๘  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

........................................................................ 

     ตามหลักเกณฑ์กระ ทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  บัญญัติให้หน่วยงา นของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภาย ในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  รายงานผู้ก ากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 

   เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ   จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ ฯ ข้อ  ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้   

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ประธานกรรมการ 
๒ นายเกรียงไกร จันทลีลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน กรรมการ 

๓ นางสาวจารุณี บุญประสม ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

๔ นางสาวอัยษดา ทุรันไธสง หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 

๕ นายประกาศิต จรทะผา นายช่างโยธาอาวุโส 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

กรรมการ 

๖ นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

  โดยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองโดน   เป็นผู้ควบคุม  ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  โดยด าเนินการดังนี้ 
   ๑. ให้ทุกส านัก /กอง  ด าเนินการประชุมภายในส านัก /กอง  พร้อมส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครง สร้างของ
ฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความ เสี่ยง  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล และด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ  ภาพ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  รวมทั้งจัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/กอง  ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 

/๒. ให้ทุกส านัก/กอง….. 
-๒- 

 



   ๒. ให้ทุกส านัก /กอง  จัดท า รายงานการ ประเมินผลการ การควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ  ๘  ประจ า 
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๔   ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  และรวบรวมแ บบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการ (center)  
ระดับองค์กร  ภายในวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ดังนี้ 
   ๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  แบบ ปค. ๔ 
       ๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ ปค. ๕ 
  ๓. ให้เลขานุการคณะท างานฯ  รวบรวมรายงานการประเมินผลการการควบคุมภายใน ของทุกส านัก/กอง  เสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล  ภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามแบบฟอร์ม
ดังนี้ 
   ๓.๑  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ  ปค. ๑ 
   ๓.๒  รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  แบบ  ปค. ๔ 
   ๓.๓  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  แบบ  ปค. ๕ 
  ๔. ให้เลขานุการคณะท างานฯ  ติดตามเร่งรัด  ส านัก /กอง จัดส่งรายงานฯ  ตามก าหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด  
กรณีมีปัญหาอุปสรรค  ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนทราบโดยด่วน 
  ๕. ให้คณะท างานเป็นผู้ด าเนินประสานงาน  เป็นที่ปรึกษา  เสนอแนะ รายงานการติดตาม และประเมินระบบ
ควบคุมภายในแกส่ านัก/กอง  เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง   ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
ที ่ ๓๑๗/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๘  
ของส านักงานปลัด                                                                          

........................................................................ 
   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ที่ ๓๑๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ให้ทุก

ส านัก /กอง  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกา รควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๑   แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   ภายในวันที่   
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔   นั้น 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเ มินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘  ของส านักงานปลั ด  
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของส านักงานปลัด  ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสาวอัยษดา ทุรันไธสง หวัหน้าส านักปลัด              ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวคณิดา จันทีนอก นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 

๓ พ.จ.อ.นิพนธ์ เสนา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   กรรมการ 

๔ นายธนพล ประเสริฐ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กรรมการ 

๕ นางสาวเขมจิรา ตาเกิด เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
๖ นางสาวอรวรรณ ชมพุทธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ/เลขานุการ 

    ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของส านักงาน
ปลัด  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของส านักงานปลัด  แล้วจั ดส่งรายงานให้
หัวหน้าส านักปลัดทราบ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และให้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรม  การจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔   

 

                                                    (นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ)์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน                                                                                                

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 



 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

ที ่ ๓๑๘/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๘  

ของกองคลัง 
........................................................................ 

   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ที่ ๓๑๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ให้ทุก
ส านัก /กอง  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๑   แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริห ารส่วนต าบลเมืองโดน  ภายในวันที่  
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔   นั้น 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองคลัง   
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองคลัง  ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสาวจารุณี   บุญประสม ผู้อ านวยการกองคลัง ประธานกรรมการ 
๒ นางสาวเพ็ญศรี    จิตจัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   กรรมการ 

๓ นางสาวปวีณา    ทีมีศรี           เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ/เลขานุการ 

    ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองคลัง   
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองคลัง   แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการ
กองคลังทราบ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน                                                                                                

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 

 

     



 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

ที ่ ๓๑๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๘  

ของกองช่าง 
........................................................................ 

   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ที่ ๓๑๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ให้ทุก
ส านัก /กอง  จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๑  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ภายในวันที่  
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔   นั้น 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองช่าง ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองช่าง  ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นายประกาศิต   จรทะผา นายช่างโยธาอาวุโส 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง 

ประธานกรรมการ 

๒ นายฐาปกรณ์  เทพประจักษ์ นายช่างโยธาช านาญงาน กรรมการ 

๓ นางสาวฐิติกาญจน์ เจริญวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          กรรมการ/เลขานุการ 

    ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเ มินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ  ๘  ของกองช่าง  
จัดท ารายงานการประเมิ นผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อ านวยการ
กองช่างทราบ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และให้ด าเนินการติดตา มและประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ กองช่างอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรม การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     (นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน                                                                                                

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 



 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

ที ่ ๓๒๐/๒๕๖๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ฯ  ข้อ ๘  

ของกองการศึกษา 
........................................................................ 

   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ที่ ๓๑๖/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ให้ทุก
ส านัก /กอง  จัดท ารายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ .ศ. ๒๕๖๑   แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ภายในวันที่   
๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔   นั้น 

เพ่ือให้การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองการศึกษา
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑ นางสาวจารุณี บุญประสม ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ประธานกรรมการ 

๒ นางสาวกรวรรณ ชาลีเปรี่ยม นักวิชาการศึกษา กรมการ 
๓ นางสาวพิมภกา  ชมพุทธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก              กรรมการ/เลขานุการ 

    ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ  ๘  ของกอง
การศึกษา   จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ของกองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ทราบ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔   เพ่ือรายงานคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และให้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา อย่างต่อเนื่อง  รายงานผลต่อคณะกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  ข้อ ๘  ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(นางสาวดวงใจ   ชมพุทธ์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน                                                                                                

ปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 


