
   แบบ ปค. 4 
 

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลควนเมา (สํานักงานปลัด) 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30 กันยายน  2561 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

สํานักงานปลัด 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 งานนิติกร 

อบต.ดําเนินการดวยความยุติธรรมและเปนกลางเพื่อให

เกิดประโยชนทั้งสองฝาย 

1.2 งานพัฒนาชุมชน 

ให สมาชิก อบต.ชวยแจงขอมูลการเสียชีวิตและการยาย

ที่อยูอาศัยของผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 

ไดดําเนินการทําหนังสือทวงหนี้ ออกติดตามและเรียก

ประชุมผูที่เกี่ยวของ 

1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ประสานงานระหวางผูรับผิดชอบในพื้นที่และเจาหนาที่

ผูใหความชวยเหลือ สงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปอบรม

อยางตอเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 งานนิติกร 

มีการเกิดความไมพอใจจากผูเสียประโยชนจากการ   

ไกลเกลี่ยเรื่องรองเรียนตาง ๆ 

2.2 งานพัฒนาชุมชน 

-ผูรับเบี้ยยังชีพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ขาดความ

รวมมือในการแจงขอมูลกรณีเสียชีวิต และเปลี่ยนแปลง

ที่อยูทําใหเกิดปญหาการถูกเรียกเงินคืน 

-เงินกูยมืเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขาดความ

รวมมือในการสงคืนเงินกูตามเวลาที่กําหนด 

2.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

 3.1 งานนิติกร 

พัฒนาเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปอบรมสัมมนาอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบตาง ๆ 

ผลการประเมิน 

 หัวหนาสํานักปลัด ไดวิเคราะหประเมินผลการ

ควบคุมภายในจากงานประจําและนัยสําคัญที่มีความ

เสี่ยง พบวามีความเสี่ยง 3 งาน จากการรายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบวา 

1.งานนิติกร  

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดระดับหนึ่ง  

พัฒนาเจาหนาที่โดยใหไป อบรม สัมมนา อยาง

ตอเนื่องเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย

ที่ปรับปรุงใหม 

2.งานพัฒนาชุมชน 

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดระดับหนึ่ง 

-ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอขอมูลการ

เสียชีวิตและการยายที่อยูอาศัย 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล 

3.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดระดับหนึ่ง  

แตงตั้งคณะทํางานจากเจาหนาที่ของ อบต.และ

ตัวแทนของหมูบานรวมกันในการชวยเหลือ และสง

เจาหนาที่ที่เก่ียวของอบรม สัมมนาใหความรูเพื่อเพ่ิม

ทักษะอยางตอเนื่อง เปดชองทางในการ ติดตอสื่อสาร

ระหวางประชาชนกับ อบต. จัดตั้งงบประมาณให

เพียงพอ เพื่อใหการชวยเหลืออยางท่ัวถึง จัดซื้อ

อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เพื่อใหสามารถชวยเหลือ

ไดทันทวงที 

  

 

 

การประเมินความเสี�ยงการทจุริตประจาํปี 



 

3.2 งานพัฒนาชุมชน   

- ติดตอ สอบถาม ดวยตนเอง 

- ติดตาม โดยการทําหนังสือทวงหนี้เปนประจําทุกเดือน  

- สงเรื่องใหนิติกรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 

3.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอในการชวยเหลืออยางทั่วถึง 

จัดซื้อ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเพิ่มขึ้น 

ประสานงานหนวยงานตาง ๆ ในการชวยเหลือ

ประชาชน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 งานนิติกร 

จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 

4.2 งานพัฒนาชุมชน 

-ประชาสัมพันธไปทาง สมาชิก อบต. และติดตอ

ประสานงานผูที่เกี่ยวของ ทางโทรศัพท  

- สงหนังสือถึงทวงหนี้ถึงผูที่เกี่ยวของเปนประจํา       

ทุกเดือน 

4.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดการชวยเหลือผูประสบ   

สาธารณภัย 

ประสานกับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ 

เชน อําเภอ จังหวัด 

5. การติดตามประเมินผล 

5.1 งานนิติกร 

 พัฒนาเจาหนาที่โดยใหฝกอบรม เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 

5.2 งานพัฒนาชุมชน 

- ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอขอมูลการ

เสียชีวิตและการยายที่อาศัย 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามผล 

5.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตรวจสอบเอกสารการจัดทําแผนปองกันและบรรเทา  

สาธารณภัย โดยติดตามผลภายในระหวางการ

ปฏิบัติงาน ดวยการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตาม  

สายการบังคับบัญชา และผูบริหารอยางตอเนื่อง  และ

ประเมินผลเปนรายครั้งดวยตนเอง 

 

 



 
แบบ ปค. 4 

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลควนเมา (กองคลัง ) 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  2561 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

กองคลัง 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
  1.1 งานดานการจัดเก็บรายได 
การจัดเก็บรายได คาน้ําประปาไมสามารถจัดเก็บ
ไดตามเปาหมาย 
 1.2 งานดานการบันทึกบัญชี 
การบันทึกบัญชีในคอมพิวเตอรเปนปจจุบัน 
 1.3 งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
การเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
การเบิกจายเงิน 
 1.4 งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึก
ขอมูล การปรับปรุงแกไข และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม (แผนที่ภาษีและทรัพยสิน) 
ไมมีเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจมีการ
บันทึกขอมูลไมเปนปจจุบัน 
 1. 5 งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติ
เบิกจายงบประมาณ 
การตรวจสอบฎีกาเบิกจายเงิน การเบิกจายเงิน
บางครั้งเสี่ยงตอการไมเปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขระเบียบ กฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการอยูบอยครั้ง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 2.1  งานดานการจัดเก็บรายได 
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บคาน้ําประปา อาจมี
ลูกหนี้คาน้ําประปาเพิ่มขึ้น 
 2.2 งานดานการบันทึกบัญชี 
ระเบียบ กฎหมาย เรื่องการบันทึกบัญชีซึ่งมี 
กฎหมายใหมเขามาใชบังคับในการจัดทําบัญชี
คอมพิวเตอร  
 2.3 งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 การเบิกจายเงินงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
การเบิกจายเงิน 
 2.4 งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึก
ขอมูล การปรับปรุงแกไข และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม (แผนที่ภาษีและทรัพยสิน) 

ผลการประเมิน 
ผูอํานวยการกองคลัง ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจําและนัยสําคัญที่มีความเสี่ยง 
พบวามีความเสี่ยง 5 งาน จากรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบวา 
1. งานดานการจัดเก็บรายได  
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
-เจาหนาที่ออกไปใหบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 
-เจาหนาที่ออกไปเรงรัดลูกหนี้คาน้ําประปา 
2. งานดานการบันทึกบัญชี 
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
- สงเจานาที่ที่รับผิดชอบไปศึกษาอบรม วิธีบันทึกบญัชี 
ระบบบัญชี  อบรมและฝกปฏิบัติวิธีบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
3. งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
-เจาของงบประมาณมีการดําเนินการเบิกจาย โดยนํา
แผนเบิกจายมาพิจารณากอนเบิกจาย 
4.งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึกขอมูล การ
ปรับปรุงแกไข และการสํารวจขอมูลภาคสนาม (แผนที่
ภาษีและทรัพยสิน) 
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
-มอบหมาย พนักงานจาง (ผช.จนท.จัดเก็บรายได) 
ศึกษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
5. งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณ 
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดย
ไดดําเนินการดังนี้ 
-กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายทุกครั้ง 



 
ไมมีเจาหนา ที่รับผิดชอบโดยตรง อาจมีการบันทึก
ขอมูลไมเปนปจจุบัน ไมมีบุคลากร(ชาง) ทีจ่ัดทํา
แผนที่ภาษีดานนี้โดยตรง 
 2.5 งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติ
เบิกจายงบประมาณ 
การตรวจสอบฎีกาการเบิกจายเงิน ไมไดมีความถี่
เทาที่ควร ซึ่งจุดออนมาจากการมีเวลาจํากัด หรือ
ปริมาณเอกสาร หลักฐานใชประกอบฎีกาเบิก
จายเงินจํานวนมาก การเบิกจายเงินบางครั้งเสี่ยง
ตอการไมเปนไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือ  
สั่งการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแกไข
ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการบอยครั้ง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 งานดานการจัดเก็บรายได 
เจาหนาที่ออกไปเรงรัดลูกหนี้คาน้ําประปา  
ประชาสัมพันธแกผูมีหนาที่ชําระภาษีอยางทั่วถึง 
เชน ปายประชาสัมพันธตาง ๆ หอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 
 3.2 งานดานการบันทึกบัญชี 
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด โดยใหเจาหนาที่ไปสอบถาม/ เรียนรูวิธีการ
บันทึกบัญชี เพื่อใหสามารถบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอรไดถูกตอง หรือสงเจาหนาที่               
ที่รับผิดชอบไปอบรม เพิ่มเติมความรูเพิ่มขึ้น 
  3.3  งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 กําชับใหหนวยงานเจาของงบประมาณแตละ
หนวยงานจัดทําแผนการเบิกจายแตละไตรมาส  
ใหตรงกับความตองการใชงาน เปนจริงมากทีสุ่ด 
 3.4 งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึก
ขอมูล การปรับปรุงแกไข และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม (แผนที่ภาษีและทรัพยสิน) 
มอบหมาย พนักงานจาง  (ตําแหนง ผช.จนท.
จัดเก็บรายได)ศึกษาเกี่ยวกับแผนที่และทะเบียน
ทรัพยสิน 
 3.5 งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติ
เบิกจายงบประมาณ 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตองศึกษาระเบียบ ขอ
กฎหมาย มติ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยาง
สม่ําเสมอใหเปนปจจุบันเนื่องจากมีขอสั่งการที่
เปลี่ยนแปลงบอย 
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตองตรวจสอบความถูกตอง
ของฎีกาเบิกจายเงินกอนจะมีการอนุมัติฎีกาเบิก
จายเงินงบประมาณ รวมทั้งเบิกเงินนอก 



 
งบประมาณ (ซึ่งฎีกาที่เก่ียวกับเงินอุดหนุน , การ
จายเงินสะสม , ตองตรวจสอบแผนและอยูใน
อํานาจหนาที่) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 นําระบบ Intermet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ เพื่อมาชวยในการติดตาม
ขอมูลขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ  โดยไมตอง
รอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่ง
สวนมากชาไมทันการ เชน การดึงขอมูล คําแนะนํา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน มาศึกษาและวาง
ระบบควบคุมภายในกอนหรือคนหาตัวอยาง  
 4.2 การประสานงานภายในและภายนอกของ
กองคลัง  
   2.1 การติดตอประสานงานภายในองคการ
บริหารสวนตําบลควนเมา ไดแก แตงตั้งขาราชการ
เปนกรรมการเกี่ยวกับงานการเงินและการคลัง 
เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการเก็บรักษา
กุญแจตูเซฟ 
  - ประสานงานสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลควนเมา เพื่อการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชีคอมพิวเตอร การตรวจสอบเอกสาร
ใบสําคัญ ที่ราชการขอเบิกจาย 
  - การติดตอประสานงานทําความเขาใจในวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายใหม กับ อปท.อื่นๆ 
เชน เทศบาล อบจ. อบต. 
  2.2 การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก 
   - เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการติดตอประสานงานกับพัฒนากร 
เกษตรตําบล ประชาคม กลุมแมบาน โรงเรียน 
สถานีอนามัย ฯลฯ 
  - การประสานกับนายอําเภอ ทองถิ่นอําเภอ 
ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
  - การติดตอกับธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการโอน
เงินเดือนของผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 3. การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสาร ที่ใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ
หนาที่ของกองคลัง เชน กรณีในเรื่องการติดตอกับ
ธนาคารกรุงไทยในการขอทราบยอดเงิน และ
ติดตอกับสรรพากรเรื่องการกรอกขอมูลเกี่ยวกับ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และถาหากอยากได



เอกสารก็ขอใหชวย FAX เอกสารมาให 
5. การติดตามประเมินผล 
  5.1 งานดานการจัดเก็บรายได 
มีการเรงรัดจัดเก็บคาน้ําประปา 
  5.2 งานดานการบันทึกบัญชี 
สงเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบไปศึกษา อบรมวิธีบันทึก
บัญชี ระบบบัญชี อบรมและฝกปฏิบัติการบันทึก
บัญชีคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
  5.3 งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
เจาของงบประมาณมีการดําเนินการเบิกจาย โดย
นําแผนการเบิกจายมาพิจารณากอนเบิกจาย 
เจาหนาที่มีการบันทึกประวัติการซอมแซม
ทรัพยสินลาชาไมเปนปจจุบัน 
เจาหนาที่มีการลงทะเบียนรับ – จาย วัสดุทุกครั้ง
ตามความเปนจริง และเปนปจจุบัน 
 5.4 งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึก
ขอมูล การปรับปรุงแกไข และการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม (แผนที่ภาษีและทรัพยสิน) 
มอบหมาย พนักงานจาง (ตําแหนง ผช.จนท.
จัดเก็บรายได) ศึกษาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
 5.5 งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติ
เบิกจายงบประมาณ 
กําชับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบ
ฎีกากอนอนุมัติเบิกจายทุกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลควนเมา (กองชาง) 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับองคกร 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  2561 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

กองชาง 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
ควบคุมตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2552 
เจาหนาที่ลงตรวจสอบกอนดําเนินการกอสรางและ
ขณะดําเนินการกอสรางและเมื่อทําการกอสราง
แลวเสร็จ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
การกอสรางที่ไมถูกตองตามแบบแปลนที่ยื่นขอ
อนุญาต กอใหเกิดความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
จัดสงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปอบรม เกี่ยวกับ 
พรบ.ควบคุมอาคาร 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
นําระบบ อินเตอรเน็ต มาชวยในการปฏิบัติ
ราชการกองชาง และมีระบบ อินเตอรเน็ตมาชวย
ในการพัฒนาและติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ เพื่อเสริมการพัฒนา
ความรูดานชาง และการควบคุมอาคาร 
5. การติดตามและประเมินผล 
  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ลงไปตรวจสอบ ควบคุม
ตามข้ันตอนการขออนุญาต การควบคุมอาคาร 
ตรวจสอบพ้ืนที่ 

ผลการประเมิน 
ผูอํานวยการกองชาง ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุม
ภายในจากภารกิจงานประจํา ผลการประเมิน  พบวามี
งาน 1 งาน คือ 
1. งานดานการควบคุมอาคาร 
บรรลุวัตถุ ประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง   
มีความเสี่ยง คือการกอสรางที่ไมถูกตองตามแบบแปลนที่
ยื่นขออนุญาตกอใหเกิดความเสี่ยง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ยังขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   แบบ ปค. 4 
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลควนเมา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับองคกร 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน  2561 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 งานการบริหารการศึกษา 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ขาดบุคลากร

ทางการศึกษา เจาหนาที่บริหารงานบุคคล ฝาย

นิเทศ งบประมาณมีไมเพียงพอกับการบริหาร 

1.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ขาดสื่อการเรียน  การสอนและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

1.3 งานการศึกษาปฐมวัย 

อาคารตองตอเติมเพื่อใหสอดคลองกับบริบท   

ทางการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทาง

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

2.การประเมินความเสี่ยง 

2.1 งานการบริหารการศึกษา 

ขาดงบประมาณในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงคของการบริหารการศึกษา 

2.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ขาดสื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาไดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ 

จัดหาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา ไมเพียงพอ 

2.3 งานการศึกษาปฐมวัย 

อาคารเรียนยังไมผานเกณฑมาตรฐานบางตัวชี้วัด 

ไมมีงบประมาณในการดําเนินงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 งานการบริหารการศึกษา 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของงานดานการบริหาร

การศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน 

ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได

วิเคราะหประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน

ประจําและนัยสําคัญที่มีความเสี่ยง พบวามีความเสี่ยง 3 

กิจกรรม จากรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุง พบวา 

1.งานบริหารการศึกษา 

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยการดําเนินการดังนี้ 

ดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามความจําเปน ตามงบประมาณ

ที่ทาง อบต. ไดรับอยางจํากัด  

สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอ

ความตองการของประชาชนมากข้ึนอาจจะเปนรูปแบบ

ของการทําสํารวจความตองการ 

2. งานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดในระดับหนึ่ง โดยการไดดําเนินการดังนี้ 

ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ตามความจําเปน ตาม

งบประมาณที่ทาง อบต.ไดรับอยางจํากัด 

สงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา

ระยะ 4 ป 

3.งานการศึกษาปฐมวัย 

มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมไดในระดับหนึ่ง 

จัดหางบประมาณในการ ตอเติม /ปรับปรุงอาคารเรียน

และภูมิทัศนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 

 

 

 



 3.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดหาสื่อการเรียน การสอน ที่หลากหลายและ          

เหมาะสมสําหรับการเรียน การสอนในระดับตาง ๆ 

3.3 งานการศึกษาปฐมวัย 

 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุง   

ตอเติมอาคารเรียน จัดภูมิทัศนที่เอื้อตอการจัด

ประสบการณเรียน การสอน  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 งานบริหารการศึกษา 

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

จัดทําแผนการศึกษาสี่ป 

4.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหแกพนักงานที่มีอยู การ

จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ 

4.3 งานการศึกษาปฐมวัย 

จัดหางบประมาณในการตอเติม/ปรับปรุงอาคาร

เรียนใหไดมาตรฐาน 

5. การติดตามและประเมินผล 

5.1 งานบริหารการศึกษา 

มีบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่บริหารงาน

บุคคล ฝายนิเทศ 

5.2 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียน การสอนใน

ระดับตาง ๆ  

5.3 งานการศึกษาปฐมวัย 

มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐาน ผูดูแลเด็กเขารับการ

ฝกอบรม สามารถจัดการเรียน การสอนในระดับ

ปฐมวัย  

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
      จาการวิเคราะหสํารวจ มสีวนงาน  4  สวน  คือ 1. สาํนักปลัด 2.กองคลัง 3. กองชาง 4. กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ทั้ง 4 สวน มีงานทั้งหมด 12  งาน ที่ตองบริหารความเสี่ยง คือ 
สํานักงานปลัด อบต. 
  1) งานนิติกร คือ งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี ระเบียบตางๆ   จากการประเมินพบวางานนิติกร มี
การควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 
          2) งานพัฒนาชุมชน คือ งาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส งานสงเสริม ประสานและสนับสนุนให
ประชาชน  จากการประเมินพบวางานพัฒนาชุมชน มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 
 
 



 
 
 

 3) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  คือ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จากการประเมิน
พบวางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง  

4) งานดานการจัดเก็บรายได  คือ งานจัดเก็บรายได การเรงรัดหนี้สิน  จากการประเมินพบวางาน
จัดเก็บรายได มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

5) งานดานการบันทึกบัญชี คือการบันทึกบัญชีทั้งดานรายรับ – รายจาย  จากการประเมินพบวางาน
ดานการบันทึกบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

 6) งานดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ คือ งานดําเนินการดานการจัดซื้อ จัดจาง  จากการประเมิน
พบวางานดานการบันทึกบันชี มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

7) งานดานการจัดทําแผนแมบทการบันทึกขอมูล  คือ งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน จากการประเมิน
พบวางานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

 8) งานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติเบิกจายงบประมาณ คือ งานตรวจสอบ ฎีกาเบิกเงินกอน
อนุมัติการเบกิจาย จากการประเมินพบวางานดานการตรวจฎีกากอนการอนุมัติเบิกจายงบประมาณ มีการ
ควบคุมที่เพียงพอปราบผลสําเร็จระดับหนึ่ง  

9) งานดานการควบคุมอาคาร คืองาน ควบคุมอาคาร จากการประเมินพบวางานควบคุมอาคาร มี
การควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

 10) งานการบริหารการศึกษา คือ งานดานการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัย จากการ
ประเมินพบวางานการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 
           11) งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ งานดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จากการประเมินพบวางานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมท่ีเพียงพอประสบ
ผลสําเร็จระดับหนึ่ง 

 12) งานการศึกษาปฐมวัย คือ งานดานปฐมวัย จากการประเมินพบวางานศึกษาปฐมวัย มีการ
ควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง 
 
                                สําราญ  ปราบปราม 
                 (นายสําราญ  ปราบปราม) 
            ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
                    วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 


