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ท่ี อด ๗๒๓๐๑/ ^0) ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อำเภอเมืองอุดรธานี อด ๔๑๐๐๐

ธันวาคม ๒๔๖๒

เร่ือง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใบ (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมอืงอุดรธานี

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด 
วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒๔๖๑ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์น้ี ซ่ึงหลักเกณฑ์ฯ 
กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้ผู้กำกับดูแล/สำนักงานล่งเสริมการ 
ปกครองห้องถ่ินจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่ส้ินปีงบประมาณ น้ัน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ จึงขอส่งรายงานการประ'เมินผลการควบคุมภายใน สำหรับ 
ระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีล่งมาด้วย

0
ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑ มิผลบังคับใช้เม๋ึอวันท่ี ๔ ตุลาคม

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว ( นายถนอมศักดื ยามโสภา ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๖๔๙
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอเมอืงอดุรธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี 

ส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกำหนดซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิ กา'รควบคมุภายในสำหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี 
วัตถุประสงค์เพือ่ใหค้วามม่ันใจอย่างสมเหตุลมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
ด้านการตำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินด้งกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เหน็ว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
มคิวามเพยีงพอ ปฏบิตัติามอยา่งตอ่เนือ่ง และเปน็ไ่ปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอเมืองอุดรธานี

อย่างไรก็ดีมิความเส้ิยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินลัดไป
สรุปได้ดังน้ี

๑. ความเล่ียงท่ีมิอยุ่ท่ีด้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

- แผนพัฒนาท้องถ่ินยังไม่ตรงกับความต้องการของประขาซน 
๑.๒ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

•เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม้จะได้เข้ารับการผี!กอบรมแต่ถืยัง 
ไม,เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงทำใหก้ารดำเนนิงานตามระเบียบเกิดความล่าข้า

๑.๓ กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร
- ผู้ฃํออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมาย
- ผู้ขออนุญาตในการเตรียมเอกสารมารับจากหน่วยงานเตรียมเอกสารมาไม่ครบ
- ประซาขนในพ้ืนท่ีไม่ทราบข้ันตอนในการขออนุญาต 

๑.๔ การพฒันาด้านการจัดเก็บรายได้
- ลูกหน้ีภาษีด้างชำระ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
'  ๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.๑.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินในแต่ละข้ันตอนไว้
ล่วงหน้าให้ขัดเจน

๒.๑.๒ รณรงค์ประซาสัมพันธีให้ประซาซนตระหนักถึงความสำคัญและประโยซน์ฃอง 
การเข้าร่วมประขุมประซาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน

๒.๑.๓ จัดช่วงเวลาการประขุมประซาคมให้ตรงกับเวลาท่ีประซาซนส่วนใหญ่สามารถ
เข้าร่วมการประขุมได้

๒.๑.๔ ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทางในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนให้สามารถ 
นำมาปรับใข้ใด้จริงกับบริบทของพ้ืนท่ี
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๒.๒ กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒.๒.® มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบ 

ดูหนังสือม่ังการและระเบียบเก่ียวกับงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ําเสมอ
๒.๓ กิจกรรมชออนุญาตก่อสร้าง/ คัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร

๒.๓.® จัดทำคู,มือ/แผ่นผับเก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอน
อาคาร

๒.๓.๒ จัดทำบีายประซาสัมพันธ์เก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/ 
ร้ือถอนอาคารไปติดศาลาประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน

๒.๓.๓ ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้นำขุมซนประขาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หมู่บ้านรับทราบข้ันตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร

๒.๓.๔ ต้ังงบประมาณในการประซาสัมพันธ์ข้ันตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง/
ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้ประขาขนเข้าใจมากข้ึน 

๒.๔ การพัฒน่าด้านการจัดเก็บรายได้
๒.๔.® จัดทำโครงก่ารแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน

ต\เหน่ง-'นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
วันท่ี....*?....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน

๑. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ
๑.๑ การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและ 

จริยธรรม
๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย 

บริหาร และมีหน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนนิการ 
เก่ียวกับการควบคุมภายใน

๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ 
บังคับบัญขา อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดขอบท่ี 
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้ 
การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล

๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความ่มุ่งม่ันในการสร้าง 
แรงจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม 
ภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผลการประเมิน /  ข้อสรุป

๑.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 
ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี 
ภายในองค์กร มีความมุ่งม่ัน.ท่ีจะใช้การบริหารแบบ 
มุ่งผลสัมถุทธ้ิของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานท่ี 
มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุปรํะสงค์ และเฟา้,หมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 
๕ สำนัก/กอง ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง - 
กองการสืกษา และกองสวัสดิการ โดยมีนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองไอ เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๑.๕ .๑ มีการจัดทำคำส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง 
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมท้ังแจ้งให้บุคลากรรับทราบและ 
ถือปฏิบัติ
๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเน่ือง และเจด'โอกาส'ให้!ด้รัขการอบรมอย่างสม่ัาเสมอ 
๑.๕.๓ มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบ้ติงานภายใน 
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ี 
กำหนดอย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ มีการประชุม 
ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุง 
กระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาฯ การจัดเกบ็รายได้ 
กิจกรรมงานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก การขออนุญาตก่อสร้างๆ



องคป์ระกอบการควบคมุภายใน 
๒. การประเมนิความเสยีง 
๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ 

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุ 
และประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวกับวัตถุประสงค์

๒.๒ การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง 
หน่วยงาน และวิเคราะหค์วามเส่ียงเพ่ือกำหนดวิธีการ 
จัดการความเส่ียงน้ัน

๒.๓ การพจิารณาโอกาสทีอ่าจเกิดการทจุริตเพือ่ 
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์

๒.๔ การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ี 
อาจมิผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุม 
ภายใน

๓. กจิกรรมการควบคุม
๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 

เพ่ือลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน 
ระดับท่ียอมรับได้

๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
ท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ 
วัตถุประสงค์

๓.๓ การจัดให้มิกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด 
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จท่ีคาดหวังและ 
ข้ันตอบการปฏิบัติงานเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
จริง

- ผลการประเมิน /  ขอ้ฝ‘ึเป

๒.๑.๑ มิการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง 
กับภารกิจของหน่วยงานมิการส่ือสารให้บุคลากรทราบและ 
เข้าใจตรงกัน
๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวข้องมิส่วนร่วมใบการกำหนด 
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและการให้ยอมรับโดยคำนึงถึง 
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้

๒.๒ ผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกระดับของหน่วยงานมิส่วน 
ร่วม่ในการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังจาก 
ป้จจัยภายใบและป้จจัยภายนอกโดยกำหนดเกณฑในการ 
พจิารณา และจัดลำดับความเส่ียงผลกระทบของความเส่ียง 
จากการวิเคราะหความเส่ียงดังกล่าว องค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองไอ มจุิดออ่น/ความเสีย่งทีเ่กดิจากปจ้จัย 
ภายนอก ๔ แห่ง

๒.๓ มิการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ 
ผลกระทบของความเส่ียง และความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ี 
จะเกิดความเส่ียง

๒.๔มิการกำหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงน้ันให้มิ 
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เม่ือกำหนด 
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียง 
ได้แจ้งฺเวียนให้บุคลากรทราบและนำไปปฏิบัติ

๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมิส่วนร่วมในการกำหนด 
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม 
ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
๓.๒ ผู้บริหารมิการกำหนดกิจกรรมการควบคุมท่ัวไป 
ด้านเทคโนโลยีไว้ในแผนการปฏิบัติงานทุกปี และมิ 
การแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ 
ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 
๓.๓ ผู้บริหารมิการจัดให้มิกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนด 
ไว้ในนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน 
เพ่ือนำนโยบายสู่การปฏิบัติจริง ซ่ึงนำไปสู่การปฏิบัติงาน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



องคป์ระกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ขอ้สรปุ .

๔. การสนเทศและการสือ่สาร 
๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้ 

สารสนเทศท่ีเก่ียวช้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้ 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด

๔.๑ มีการใช้ระบบสารสบเทศในการติดต่อส่ือสารท้ัง 
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพยีงพอเหมาะสม 
เช่ือถือได้ และทันต่อเหตุการณ์

๔.๒ การส่ือสารภายใบเก่ียวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดซอบท่ีมีต่อการ 
ควบคุมภายใน ซ่ึงมีความจำเป็นในการสนับสบุนให้มี 
การปฏิบ้ติตามการควบคุมภายในท่ีกำหนด

๔.๒ รว่บ'รวมกฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือส่ังการท่ี 
เก่ียวช้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการด้นคว้าหาความรู้

๔.๓ การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเร่ืองท่ี 
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใบท่ี 
กำหนด

๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เซ่น ให้บริการปรึกษา 
แนะนำ และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 
อย่างเหมาะสม เชา้ถึงและทันต่อเหตุการณ ์
๔.๓.๒ อบต.จัดทำหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ท่ีเก่ียวช้อง 
ทราบ

๔. กจิกรรมการตดิตามผล
๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการ 

ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ 
ประเมินผลเป็นรายคร้ังตามท่ีกำหนด เพ่ือให้เกิดความ 
ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ 
ควบคุมภายใน

๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ําเสมอ และรายงานให้ผู้บรืหารทราบเป็นลายลักษณ์ 
อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม,เป็นไปตามตามแผน มีการ 
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล

๕.๒ การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของ'การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ 
ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ 
สามารถส่ังการแก้ใฃได้อย่างเหมาะสม

๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรม 
ท่ีมีความเส่ืยงทุกงวด ๓ เดือน เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบ 
การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง 
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
๕.๒,๒ อบต. มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอ 
ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน



.ผลการประเมินโดยรวม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ มีโครงการสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ 

องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบ้ติงาน มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับ’หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดำเนนิการท่ีสำคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มี เละบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ลายมือช่ือ .ผู้-รายงาน
( นายถนอมคักด้ิ ยามโสภา )

ตำแร ' - - .  - |องๆ ,0



แบบ ปค. ๕,

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการตำเนิบงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงาบของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 
ภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเถ่ิยง การควบคมภายใบท่ีมีอยู่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใบ
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

- การปรับปรง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

/
กำหนดเสร็จ

ภารกิจตามแผนการดำเนินการท่ี 
สำคัณ

๑ .การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
วัตถประสงค์

- แผนพัฒนาฯ 
ไม่ตรงกับความ 
ต้องการของ 
ประชฺาขน

๑.มีคำส่ังแบ่งงานตามภารกิจ 
หน้าท่ีความรับผิดขอบชัดเจน 
๒.มีการประขุมประชาคมเพ่ือ 
รัชพีงป็ญหาความต้องการและ 
นำมาจัดลำดับความสำคัญตาม 
ความจำเป็นเร่งด่วนและจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่มีความ 
เพียงพอ และสำเร็จในระดับหน่ึง 
แด่อย่างไรก็ตามระเบียบใบการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินมี 
การเปล่ียนแปลง ทำให้ต้อง 
ปรับเปล่ียนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ 
ในการจัดทำแผน่ การรวบรวม 
แผนงาบโครงการภายใน 
หน่วยงาน การจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน ทำให้เกิดความล่าช้า และ 
มีการเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินบ่อยคร้ัง

- แผนพัฒนาฯ 
ไม่ตรงกับความ 
ต้องการของ 
ประซาซน

๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ินในแต่ละข้ันตอนไว้ 
ล่วงหน้าให้ชัดเจน 
๒.รณรงค์ประซาสัมพันธ์ให้ - 
ประขาซนตระหนักถึง 
ความสำคัญและประโยชน์ 
ของการเข้าร่วมประขุม 
ประซาคมเพ่ือจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
๓.จัดช่วงเวลาการประขุม 
ประซาคมให้ตรงกับเวลาท่ี 
ประซาชนส่วนใหญสามารถ 
เข้าร่วมการประขุมไต้ 
๔.ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือ 
แนวทางในการเพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลงแผนให้สามารถ 
นำมาปรับใข้ไต้จริงกับบริบท 
ของพ้ืนท่ี

งานวิเคราะห์ 
นโยบายและ 
แผน
๓๐ ก.ย.๖๓

เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือส่ังการ 
ครอบคลุมภารกิจ อำนาจหน้าท่ี 
รวมท้ังสอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
- รายงาบการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการตำเนิบงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐหรีอภารกิจ 
ตามแผนการตำเนินการหรือ 
ภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของ 

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ความเสีย่ง. 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใบ

หนว่ยงาบที.่ 
รับผิดขอบ 

/
กำหนดเสร็จ

๒.กิจกรรมงานด้านการเงินและ 
งานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก

วัตถประสงค์ของการควบคุม 
- เพ่ือให้การปฏิบีติงานด้าน 
การเงิน และงานการพัสดุของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยถูกต้อง ตาม 
ระเบียบหนังสือส่ังการ และ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

- การจัดทำงาน 
ด้านการเงิน และ 
พัสดุของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กยัง 
ขาดความรู้ ความ 
เข้าใจและความ 
ขำนาญด้าน
การเงิน และงาน 
การพัสดุ
- เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคลากรภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ยังขาดความรู้
ค'วามเข้าใจในการ 
ตำเนินการตาม 
ระเบียบพัสดุ และ 
ระเบียบงาน 
การเงินและบัญชี 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก

- มีการควบคุม กำกับดูแลการ 
ปฏิบีติงานจากผู้บังคับบัญชา 
เบ้ืองต้นเนินระยะ
- กำชับเจ้าหน้าท่ีให้ถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบ ข้อกฎหมายและ 
หม่ันศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด
- มีการออกคำส่ังมอบหมายงาบ 
ท่ีชัดเจน ควบคลุมงานพัสดุ 
การเงินและบัญชีของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก
- มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ 
ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม 
เพ่ือสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน 
ระเบียบ และกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้อง

-มีการควบคุม กำกับดูแลการ 
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญขา 
เบ้ืองต้นเนินระยะมีการออก่คำส่ัง 
มอบหมายงานท่ีชัดเจนควบคุม 
งานพัสดุ การเงินและบัญชีของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดส่งครู 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้ารับ 
การ'ฝึกอบรม

-เจ้าหน้าท่ีและ 
บุคลากรภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กแม้จะไต้เข้า 
รับ'การ
ฝึกอบรมแต่ก็ 
ยังไม่เข้าใจ 
อย่างถ่องแห้จึง 
ทำให้การ 
ดำเนินงานตาม 
ระเบียบเกิด 
ความส่าข้า

-มีการกำกับดูแลจาก 
ผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าท่ี 
หม่ันคอยตรวจสอบ 
ดูหนังสือส่ังการและระเบียบ 
เก่ียวกับงานของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอย่างสม่ําเ■ สมอ

-ผอ.กอง 
การศึกษา 
-หัวหน้าฝ่าย 
บริหาร 
การ'ศึกษา 
-น้กฺวิขาการ 
ศึกษา
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากร 
ในกอง 
การศึกษา 
๓๐ ก.ย.๖๓



แบบ ป ค. ๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

รายงานการประIมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการตำเนินงาบส้ินสุดวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐหริฮภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 
ภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของ 

หน่วยงาบของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ความเลีย่ง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใบ

หน่วยงานท่ี 
รับผิดขอบ 

/
กำหนดเสร็จ

๓.กิจกรรมขออนุญาต 
กอ่สร้าง/ ดัดแปลงอาคาร/ 
ร้ือถอนอาคาร

วัตถุประสงค์ 
เท่ีอให้งานก่อสร้างในเขต 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองไฮ ดำเนินการถูกต้อง 
ตามระเบียบ กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคาร

๑ .ประซาขนยังขาด 
ความรู้เก่ียวกับ พรบ. 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๖๒ และ 
กฎกระทรวงต่าง  ๆ
๒.ประชาขบท่ีย่ืน 
เอกสารขออนุญาตนำ 
เอกสารมาไม,ครบทำ 
ให้ระยะเวลาในการ 
ดำเนินการล้าข้า

ฐการติดตามประเมินผล 
ทุกระยะอย่างต่อเน่ือง 
จากการสอบถาม 
ประซาซนผู้มาขออนุญาต 
มิความเข้าใจข้ันตอบ'การ 
ขออนุญาตดีฃ้ีน

กิจกรรมขออนุญาต 
ก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/ 
ร้ือถอนอาคารเอกสารท่ี 
ย่ืนขออนุญาตไม่ครบทำให้ 
เสียเวลาในการปฏิบ้ติงาน

๑.ผู้ขออนุญาตไม่ 
ทราบระเบียบ 
กฎหมาย 
๒.ผู้ฃออนุญาต'ใน 
การเตไ!ยมเอกสาร 
มารับจากหน่วยงาน 
เตรียมเอกสาร่มาใม่ 
ครบ
๓.ประซาขนในพ้ืนท่ี 
ไม่ทราบข้ันตอนใน 
การซออนุญาต

๑ .จัดทำคูมอ/แผ่นผับเก่ียวกับการ 
ฃออํบุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง 
อาคาร/ร้ือถอนอาคาร 
๒.จัดทำบีายประซาสัมพันธ์เก่ียวกับ 
การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง 
อาคาร/ร้ือถอนอาคารไปติดศาลา 
ประขาคมของแต่ละหมู่บ้าน 
๓.ออกหนังสือขอความร่วมมือให้ 
ผู้นำขุมซนประซาสัมพันธ์ให้ 
ประซาซนในพ้ืนท่ีหมู่บ้านรับทราบ. 
ข้ันตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง/ 
ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร 
๔.ต้ังงบประมาณในการ 
ประชาสัมพันธ์ข้ันตอนในการขอ 
อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/ 
ร้ือถอนอาคาร เพ่ีอเสรีมสร้างความ 
เข้าใจให้ประขาขนเข้าใจมากข้ึน

ผอ.กอง.ข่าง 
หัวหน้าฝ่าย 

. ก่อสร้าง 
วิศวกร 
๓๐ ก.ย.๖๓



แบบ ปค. ๕,

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสันสุดวันที่ ๓0 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดำเนินการหรือ 
ภารกิจอ่ืน  ๆ ท่ีสำคัญของ 

หน่วยงาบของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเอ่ืยง การควบคุมภายในท่ีมิอยู่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ความเส่ียง 
ท่ียังมีอยู่

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี. 
รับผิดขอบ 

/
กำหนดเสร็จ

๔.การพัฒนาด้านการจัดเก็บ ลูกหน้ีภาษีด้าง งานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ การคว่บคุมภายในพ่ีมีอยู่ยังไม่มี ลูกหน้ีภาษีด้าง ๑.จัดทำโครงการแผนท่ีภาษี กองคลัง
รายได้ ชำระ' กิจกรรมการ พัฒนาและจัดเก็บ ความเฟยงพอ เน่องจากผู้รบการ ชำระ .และ ทะเบียนทรัพย์สินให้ งานพัฒนา

รายไดัมีการ ควบคุมท่ีเพียงพอ ประเมินให้ย่ืนแบบเสียภาษี ครบถ้วน และจัดเก็บ
วัตถประสงค์ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ ส่วนใหญ่ไม่มาย่ืนชำระภาษีตาม ๒.จัดทำแผนพัฒนาและ . รายได้
เพ่ีอให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มี การควบคุมได้ในระดับหน่ีง ระยะเวลาพ่ีกำหนด ทำให้การ จัดเก็บรายได้ - ๓๐' ก.ย.๖๓
วิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ โดย อบต.ได้ ดำเนินการดังน้ี จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม ประขาลัมฺพันธ์การจัดเก็บ -
รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม / ๑.การจัดทำแผน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย ภาษีเพ่ิมข้ึน -  ให้
แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้พ่ี พัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์และเป๋าหมายพ่ี ผู้อำนวยการกำซับเจ้าหน้าท่ี
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหน้ี ๒.ให้มืการประซาสัมพันส์ กำหนด เร่งรัด ติดตามลูกหน้ีภาษี -
นำเงินรายได้พ่ีจัดเก็บมาลงบัญชี การจัดเก็บภาษี และจัดเก็บ
ครบถ้วน เร่งรัด การจัดเก็บรายได้ รายได้ ยังมีจุดอ่อน คอ
และจัดเก็บลูกหน้ี ด้างชำระได้ ดำเนินการจัดทำแผนท่ีภาษีและ
ครบถ้วน ไม่มีลูกหน้ี ค้างนาน ทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่
สามารถจัดเก็บได้เพ่ิม ตาม ครบถ้วน
เป๋าหมาย

ลายมือข่ือ....... ..................................................ผู้รายงาน
( นายถนอมศักด๋ี ยามโสภา )

ตำแหน่ง โนก็ยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
วนัที.่...^....เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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แบบ ปค.๖

รายงานผลการสอบทานการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองไฮ

ผู้ตรวจสอบภายในฃอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ไต้สอบทานการประเมินผล 
การควบคมุภายในของหนว่ยงาน'สำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ ดว้ยวธิกีารสอบทานตาม 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

- พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ ภารกจิของหนว่ยงานจะบรรล ุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานท่ีเก่ียวกับ 
การเงิน และไมใข่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทนัเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ และ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน

^  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไฮ......... -............ปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และเปีนไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมอืชือ่...... ( ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใบ).
ตำแหน่ง...... .ไ( ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน).
วันท่ี........เดือน.............................. พ.ศ..................


