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ค ำน ำ 
 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 62 รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการ
คลังอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การ
ก าหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด นั้น 
  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 1 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐตาม (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยต้องมีการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐพิจารณาลงนามและจัดส่งผู้ควบคุมดูแล ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง จึงด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency) และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน  นายอ าเภอสิเกา 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 
30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินเห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอสิเกา 
 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ต้องด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
ได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว ตามแบบ ปค.5 
 

 ส าหรับความเสี่ยงส าคัญท่ีจะต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  1.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
   - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร 
   - ระบบ e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ตอบสนองต่อการท างาน 
 

  1.2 กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
   - เกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่และลุกลามอย่างรวดเร็ว การด าเนินการป้องกันโรคไม่มีความ
ต่อเนื่อง เพราะต้องเกิดเหตุก่อนถึงเข้าไปป้องกันได้ 
   - เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยากต่อการป้องกัน ควบคุมโรค 
 

     1.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
ในชุมชน เช่น โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรคไข้เลือดออก  
           - ประชาชนต าบลบ่อหินมีการออกไปท างานต่างพ้ืนที่เมื่อเดินทางกลับเข้ามายังพ้ืนที่
จะน าโรคเข้ามาด้วย 
           - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพ้ืนที่ลุ่มมีน้ าขังสลับที่ดอน เอ้ือต่อการขยายพันธุ์ของ
พาหะน าโรค 
 

     1.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
           - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน 
 

แบบ ปค.1 
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     1.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - การเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ถึงที่สุด ท าให้ไม่
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่และมีหนี้ค้างเพ่ิมขึ้น    
           - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและเกิดภาวะโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ท าให้การช าระภาษีลดลง  
           - ความต้องการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้งยาวนานและระบบจ่ายน้ าไม่ดี
ท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 
 

     1.6 กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ 
           - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
           - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
 

     1.7 กิจกรรมสาธารณูปโภค 
           - ไม่มีวิศวกรในการการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง 
           - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงที่ 
 

     1.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
           - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 
   - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา  
 

  1.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  
           - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 

           - มีการแยกหมวดหมู่และจัดสรรพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 
           - มีการเรียกดูหนังสือจากระบบ e-Saraban และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

  2.2 กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
           - มีการพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออก 
           - มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่ 
 

2.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           - มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
           - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
 

  2.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
           - มีการส่งบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
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  2.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
   - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
   - ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าประปาขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับประสบ
ปัญหาภัยแล้งและระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 
 

  2.6 กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ 
           - มีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่ท่ีกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
           - มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานนาน 
 

  2.7 กิจกรรมสาธารณูปโภค 
           - มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมารับรองแบบแปลน 
           - มีการสืบหาราคาวัสดุ ราคาน้ ามันวันต่อวัน 
 

  2.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
           - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 
           - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน  
 

     2.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  
           - วัสดุ อุปกรณ์ไม่ไดม้าตรฐาน 

 
ลายมือชื่อ. 

         (นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
       ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
       วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
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ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

ส ำนักงำนปลัด 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บ
เอกสาร 
         - ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเอกสารไม่เป็น
ปัจจุบัน 
         - ระบบ e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ไม่
ตอบสนองต่อการท างาน 
         - การส่งหนังสือมีความซ้ าซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน  

ส ำนักงำนปลัด 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป 
         - การประเมินผลการควบคุม
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการจัดสรร
พ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บเอกสาร หนังสือต่างๆ 
ให้เป็นหมวดหมู่มากยิ่งข้ึน  

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชน เช่น โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 โรคไข้เลือดออก  
         - ประชาชนต าบลบ่อหินมีการออกไปท างานต่างพ้ืนที่เมื่อ
เดินทางกลับเข้ามายังพ้ืนที่จะน าโรคเข้ามาด้วย 
         - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขังสลับที่ดอน 
เอ้ือต่อการขยายพันธุ์ของพาหะน าโรค 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
         - การประเมินผลการควบคุม
เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังมีการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ จึงต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

   1.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นใน
เขตพ้ืนที่ ท าให้ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
         - ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มีการด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
         - ผู้ปกครองปกป้องลูกในทางท่ีผิดจึงเกิดความยากล าบาก
ของเจ้าหน้าที่ 

   1.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การประเมินผลการควบคุมไม่
เพียงพอ เนื่องจากเด็กและเยาวชน
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร ผู้น าชุมชน
ไม่ให้ความสนใจ  

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ 
         - ระบบ e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ไม่
ตอบสนองต่อการท างาน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง  
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป 
         - การประเมินความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง เนื่องจากสถานที่ท างานคับ
แคบ 

 
 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 5  

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักในการควบคุม
ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชน 
         - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขังสลับที่ดอน 
เอ้ือต่อการขยายพันธุ์ของพาหะน าโรค 

   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
         - การประเมินความเสี่ยง
ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

   2.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นใน
เขตพ้ืนที่ ท าให้ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร และผู้ปกครองปกป้องลูกในทางที่
ผิดจึงเกิดความยากล าบากของเจ้าหน้าที่ 

   2.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การประเมินความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากเด็กและเยาวชนไม่ให้ความ
ร่วมมือเท่าที่ควร ผู้น าชุมชนไม่ให้ความ
สนใจ ผู้ปกครองปกป้องลูกในทางท่ีผิด 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - มีการแยกหมวดหมู่และจัดสรรพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร 
         - มีการเรียกดูหนังสือจากระบบ e-Saraban และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ 
มีการก าชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารให้
เป็นระบบและแยกหมวดหมู่เพ่ือให้ง่าย
ต่อการค้นหา 

   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - มีการพ่นหมอกควันในพื้นทีท่ี่เกิดโรคไข้เลือดออก 
         - มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์การควบคุม
และป้องกันโรคในพ้ืนที่ 

   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
         - การควบคุมไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

   3.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
        - มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง 
       - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 

   3.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การควบคุมท าได้ยาก 
เนื่องจากขาดความร่วมมือ ผู้น าชุมชน
ไม่ให้ความสนใจ ผู้ปกครองปกป้องลูก
ในทางท่ีผิด 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line Website ใน
การสื่อสารเพื่อลดปริมาณเอกสาร 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำน
ทั่วไป 
         - การใช้สารสนเทศและการ
สื่อสารค่อนข้างเพียงพอ เช่น 
อินเตอร์เน็ต Line ช่วยในการสืบค้น
เอกสาร ลดการสูญหายเนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสารได้ 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line 
Website ในการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงสื่อที่ประชาชนใช้มาก
ที่สุด 

   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต Line ช่วยใน
การค้นหาข้อมูลการป้องกันโรคติดต่อ 

4.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line 
Website ในการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โทษของสารเสพติด เป็นสื่อที่เข้าถึง
ประชาชนมากที่สุด 

   4.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต Facebook 
Line เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โทษของยาเสพติด ฯลฯ 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร 
         - การส่งหนังสือมีความซ้ าซ้อนกันของแต่ละ
หน่วยงาน 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มี
ข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - การฉีดพ่นป้องกันโรคท าได้แค่บางช่วง 
         - ประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนักใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และเข้มงวด มีข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน การลง
พ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินการ เพื่อน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

5.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมี
ต่อเนื่องและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มี
การด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

   5.3 กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
         - มีการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษ สร้าง
แนวร่วมในการสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด
ภายในพ้ืนที่ 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส านักงานปลัด มีความเพียงพอในระดับหนึ่ง 
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปัจจัยภายนอกต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

ลงชื่อ 
(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
        - มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการ
จัดหาพัสดุทั้งหมด 

กองคลัง 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสด ุ
         - การประเมินผลการควบคุม
เพียงพอในระดับหนึ่ง 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
         - การเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยัง
ไม่ถึงที่สุด ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่และมีหนี้ค้าง
เพ่ิมข้ึน    
         - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและเกิด
ภาวะโรคติดต่ออุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
         - ความต้องการใช้น้ าเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้งยาวนานและ
ระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ 
         - การประเมินผลการควบคุม
ค่อนข้างเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยัง
มีหนี้ค้างช าระและแผนที่ภาษียังไม่
สามารถใช้งานได้เต็มที่ 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ความช านาญ  
        - มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการ
จัดหาพัสดุทั้งหมด 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง  
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
         - การประเมินความเสี่ยง
ค่อนข้างเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่
เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ความ
ช านาญและประสบการณ์ในการ
ท างาน 

   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
         - ไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มท่ีและมีหนี้ค้างเพ่ิมข้ึน    
         - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
         - ความต้องการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้ง
ยาวนานและระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 

   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ 
         - การประเมินความเสี่ยงมี
ความเพียงพอ มีการส่งหนังสือแจ้ง
เตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษี ค่า
น้ าประปา เพื่อลดหนี้ค้างช าระ 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - มีการส่งบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสด ุ
         - การควบคุมค่อนข้าง
เพียงพอ เจ้าหน้าที่พัสดุมีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

 
 
 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
        - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
        - ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าประปาขยายตัวเพ่ิมมาก
ขึ้นประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้งและระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้
จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 

   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ 
        - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ แต่
ควรจัดระบบการจ่ายน้ าประปาให้
สามารถใช้งานได้ตลอดปี และมีหนังสือ
แจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระภาษีก่อนจะถึง
งวดช าระทุกครั้ง 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - มีการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการด้านพัสดุ เช่น e-GP 
        - มีการใช้อีเมลในการแจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสด ุ
        - การใช้สารสนเทศและการ
สื่อสารค่อนข้างเพียงพอ 

   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook Line 
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
        - มีการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(LTAX 3000) ใช้ในการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือประกอบการจัดเก็บ
ภาษีปีต่อไป 

   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ 
        - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ
และมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระ
ภาษีก่อนจะถึงงวดช าระทุกครั้ง 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - มีการด าเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 
        - มีการเน้นย้ าให้ด าการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
        - มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง มีข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปา 
        - มีการผ่อนปรนมาตรการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
        - มีการเพ่ิมก าลังการผลิตน้ าประปา  

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและ
จัดเก็บรำยได้ 
        - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ แต่
ควรจัดระบบการจ่ายน้ าประปาให้
สามารถใช้งานได้ตลอดปี และมีการ
รายงานผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ 

 

ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองคลังมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง การ
จัดเก็บภาษียังท าได้ไม่เต็มที่ ค่าน้ าประปามีลูกหนี้ค้างช าระเป็นจ านวนมาก จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารงานด้านพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องมีการเข้ารับการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญต่อไป   
 

ลงชื่อ 
(นางยุวดี ชูเกิด) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่ำง 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
        - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

กองช่ำง 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  
   1.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - การประเมินผลการควบคุมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง มีการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่
ช ารุด 

   1.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
        - ไม่มีวิศวกรในการการออกแบบและการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
        - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงท่ี 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
        - การประเมินผลการควบคุมค่อนข้างเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง มีการสืบค้นราคาน้ ามันจากเว็บไซต์ แต่การ
ออกแบบงานก่อสร้างยังต้องใช้บุคคลภายนอก 
เนื่องจากไม่มีวิศวกรมารับรองแบบแปลน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
        - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน เกิด
การช ารุด 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง  
   2.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
         - การประเมินความเสี่ยงค่อนข้างเพียงพอ มี
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ 

   2.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
        - การออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง 
        - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงท่ี 

   2.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
         - การประเมินผลการควบคุมค่อนข้างเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่น
มารับรองแบบแปลน เช่น อบจ.ตรัง 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - มีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่
กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
        - มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้งาน
นาน 

3. กิจกรรมกำรควบคุม  
   3.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ 
และจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิมที่ใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน 

   3.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
        - มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมา
รับรองแบบแปลน 
        - มีการสืบหาราคาวัสดุ ราคาน้ ามันวันต่อวัน 

   3.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอในระดับหนึ่ง มี
การร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมารับรองแบบ
แปลน เช่น อบจ.ตรัง 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ 
Facebook Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ใช้งานอุปกรณไ์ฟฟ้า 

 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
   4.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ 
Facebook Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

   4.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอในระดับหนึ่ง มี
สืบค้นราคาจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ  

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้าน
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนไฟฟ้ำสำธำรณะ 
        - มีการติดตามประเมินผลการใช้งานไฟฟ้า
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

   5.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค         
        - มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้าน
สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง 

   5.2 กิจกรรมด้ำนสำธำรณูปโภค 
         - มีการติดตามประเมินผลการออกแบบ การ
ควบคุมงานก่อสร้าง  

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองช่างมีความเพียงพอ มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง   
 

ลงชื่อ 
(นายทศพล พู่ตระกูล) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
การพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 
        - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม  
   1.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - การประเมินผลการควบคุมเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานรักษาการในต าแหน่งหัวหน้า
สถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

   1.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
        - การประเมินผลการควบคุมค่อนข้าง
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 
        - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง  
   2.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากครูต้อง
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ท าให้
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

   2.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
        - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือให้ได้มาตรฐานของ ศพด. 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

3. กิจกรรมกำรควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย  

 



แบบ ปค.4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

 12  

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 

   3.2 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - การควบคุมมีความเพียงพอในระดับ
หนึ่ง การปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ
ยังมีความสับสน เนื่องจากหลักเกณฑ์ของกรม
ส่งเสริมฯ ไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อย 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook Line 
มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
        - มีการใช้ระบบต่างๆ มารายงานผล เช่น SIS CCIS 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   4.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
         - มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยในการช่วยปฏิบัติงาน เช่น Line 
Facebook อินเตอร์เน็ต  

   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook Line 
มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
        - มีการใช้ระบบต่างๆ มารายงานผล เช่น SIS CCIS 

   4.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         - มีการน าเอาสารสนเทศมาใช้
ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
        - มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        - มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
         - มีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผล
การท างาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำและศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
        - มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        - มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

   5.2 กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
         - มีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผล
การท างาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการติดตามและประเมินผลงานด้านการจัดการศึกษา ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้มีศูนย์ที่ได้มาตรฐาน   
 

ลงชื่อ 
(นางยุวดี ชูเกิด) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 4 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร 
         - ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน 
         - ระบบ e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ตอบสนอง
ต่อการท างาน 
         - การส่งหนังสือมีความซ้ าซ้อนกันของแต่ละหน่วยงาน 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   1.1 กิจกรรมด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
         - การประเมินผลการ
ควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง มี
การจัดสรรพื้นที่เพ่ือจัดเก็บ
เอกสาร หนังสือต่างๆ ให้เป็น
หมวดหมู่มากยิ่งขึ้น 

   1.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักในการควบคุมป้องกัน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชน เช่น โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม่ 2019 โรค
ไข้เลอืดออก  
         - ประชาชนต าบลบ่อหินมีการออกไปท างานต่างพ้ืนที่เมื่อเดินทาง
กลับเข้ามายังพ้ืนที่จะน าโรคเข้ามาด้วย 
         - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขังสลับที่ดอน เอ้ือต่อการ
ขยายพันธุ์ของพาหะน าโรค 

   1.2 กิจกรรมด้านการป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
         - การประเมินผลการ
ควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง 
แต่ยังมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ จึงต้องสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

   1.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นในเขตพ้ืนที่ 
ท าให้ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความสนใจเข้า
มามีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
         - ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มีการด าเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
         - ผู้ปกครองปกป้องลูกในทางที่ผิดจึงเกิดความยากล าบากของเจ้าหน้าที ่

   1.3 กิจกรรมด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         - การประเมินผลการ
ควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าท่ีควร ผู้น าชุมชนไม่ให้ความ
สนใจ  

   1.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
        - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
        - มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการจัดหา
พัสดุทั้งหมด 

   1.4 กิจกรรมด้านการบริหาร
พัสด ุ
         - การประเมินผลการ
ควบคุมเพียงพอในระดับหนึ่ง 

   1.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         - การเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ถึง
ที่สุด ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่และมีหนี้ค้างเพ่ิมขึ้น    
         - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและเกิดภาวะ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
         - ความต้องการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้งยาวนานและ
ระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 

   1.5 กิจกรรมด้านการพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ 
         - การประเมินผลการ
ควบคุมค่อนข้างเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังมีหนี้ค้างช าระ
และแผนที่ภาษียังไม่สามารถใช้
งานได้เต็มที่ 
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   1.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
        - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

   1.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
         - การประเมินผลการควบคุมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง มีการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนของเดิม
ที่ช ารุด 

   1.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
        - ไม่มีวิศวกรในการการออกแบบและการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
        - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงท่ี 

   1.7 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         - การประเมินผลการควบคุมค่อนข้างเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง มีการสืบค้นราคาน้ ามันจากเว็บไซต์ แต่
การออกแบบงานก่อสร้างยังต้องใช้บุคคลภายนอก 
เนื่องจากไม่มีวิศวกรมารับรองแบบแปลน 

   1.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
        - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อย ไม่ชัดเจน 
        - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศ
การศึกษา 

   1.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
         - การประเมินผลการควบคุมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

   1.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

   1.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
         - การประเมินความเสี่ยงมีความเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความปลอดภัย  

2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ 
         - ระบบ e-Saraban ไม่ตอบสนองต่อการ
ท างาน 

2. การประเมินความเสี่ยง  
   2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การประเมินความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
เนื่องจากสถานที่ท างานคับแคบ 

   2.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ในชุมชน 
         - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพื้นที่ลุ่มมีน้ าขัง
สลับที่ดอน เอ้ือต่อการขยายพันธุ์ของพาหะน าโรค 

   2.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - การประเมินความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่าง
ต่อเนื่อง 
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   2.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมาก
ยิ่งขึ้นในเขตพ้ืนที่ ท าให้ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
         - กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้
ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร และผู้ปกครองปกป้องลูก
ในทางท่ีผิดจึงเกิดความยากล าบากของเจ้าหน้าที่ 

   2.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
        - การประเมินความเสี่ยงสูง เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
ผู้น าชุมชนไม่ให้ความสนใจ ผู้ปกครอง
ปกป้องลูกในทางที่ผิด 

   2.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
        - เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ความช านาญ  
        - มีการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แผนการจัดหาพัสดุทั้งหมด 

   2.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
        - การประเมินความเสี่ยงค่อนข้างสูง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ ความ
ช านาญและประสบการณ์ในการท างาน 

   2.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - ไม่สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่และมีหนี้ค้างเพ่ิมขึ้น    
        - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและ
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
        - ความต้องการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้ง
ยาวนานและระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้
ค้างมาก 

   2.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
        - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอ มีการส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้
ค้างช าระภาษี ค่าน้ าประปา เพื่อลดหนี้ค้าง
ช าระ 

   2.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
        - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน เกิดการช ารุด 

   2.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - การประเมินความเสี่ยงค่อนข้าง
เพียงพอ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้
งานไฟฟ้าภายในพ้ืนที่ 

   2.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
        - การออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการก่อสร้าง 
        - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงท่ี 

   2.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
        - การประเมินผลการควบคุมค่อนข้าง
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการร้องขอให้วิศวกร
จากหน่วยงานอื่นมารับรองแบบแปลน เช่น 
อบจ.ตรัง 

   2.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 
        - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 

   2.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง เนื่องจากครูต้อง
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุ ท าให้
เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน 

   2.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

   2.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - การประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เพ่ือให้ได้มาตรฐานของ ศพด. 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - มีการแยกหมวดหมู่และจัดสรรพ้ืนที่ที่ใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร 
         - มีการเรียกดูหนังสือจากระบบ e-Saraban และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ มีการ
ก าชับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและ
แยกหมวดหมู่เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหา 

   3.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - มีการพ่นหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
         - มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์การ
ควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่ 

   3.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
         - การควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

   3.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
         - มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
         - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด 

   3.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
         - การควบคุมท าได้ยาก เนื่องจากขาด
ความร่วมมือ ผู้น าชุมชนไม่ให้ความสนใจ 
ผู้ปกครองปกป้องลูกในทางท่ีผิด 

   3.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
         - มีการส่งบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้า
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

   3.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ เจ้าหน้าที่
พัสดุมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

   3.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง   
         - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ าและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ท าให้
การช าระภาษีลดลง  
         - ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าประปาขยายตัว
เพ่ิมมากข้ึนประกอบกับประสบปัญหาภัยแล้งและระบบ
จ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 

   3.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ แต่ควร
จัดระบบการจ่ายน้ าประปาให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปี และมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระ
ภาษีก่อนจะถึงงวดช าระทุกครั้ง 

   3.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - มีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่กระแสไฟฟ้า
ไม่เพียงพอ 
        - มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานนาน 

   3.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้งานไฟฟ้าภายใน
พ้ืนที่ และจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทน
ของเดิมที่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน 

   3.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
        - มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมารับรอง
แบบแปลน 
        - มีการสืบหาราคาวัสดุ ราคาน้ ามันวันต่อวัน 

   3.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอในระดับ
หนึ่ง มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมา
รับรองแบบแปลน เช่น อบจ.ตรัง 
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   3.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
        - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 
        - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่
ชัดเจน 

   3.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
         - การควบคุมมีความเพียงพอในระดับหนึ่ง 
การปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุยังมีความ
สับสน เนื่องจากหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมฯ ไม่
ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อย 

   3.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่
เด็กก่อนวัยเรียน  
        - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

   3.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - การประเมินความเสี่ยงมีความเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีความปลอดภัย  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line 
Website ในการสื่อสารเพ่ือลดปริมาณเอกสาร 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต Line ช่วยใน
การสืบค้นเอกสาร ลดการสูญหายเนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสารได้ 

   4.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line 
Website ในการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงสื่อที่ประชาชนใช้มาก
ที่สุด 

   4.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต Line ช่วยใน
การค้นหาข้อมูลการป้องกันโรคติดต่อ 

   4.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
         - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Facebook Line 
Website ในการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โทษของสารเสพติด เป็นสื่อที่เข้าถึง
ประชาชนมากที่สุด 

   4.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต Facebook 
Line เพ่ือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โทษของยาเสพติด ฯลฯ 

   4.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
        - มีการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินการด้านพัสดุ เช่น 
e-GP 
        - มีการใช้อีเมลในการแจ้งข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

   4.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
         - การใช้สารสนเทศและการสื่อสาร
ค่อนข้างเพียงพอ 
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   4.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook 
Line ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
        - มีการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) ในการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือ
ประกอบการจัดเก็บภาษีปีต่อไป 

   4.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ แต่ควร
จัดระบบการจ่ายน้ าประปาให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปี และมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ค้างช าระ
ภาษีก่อนจะถึงงวดช าระทุกครั้ง 

   4.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ Facebook 
Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

   4.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - มีการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า 

   4.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ Facebook 
Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

   4.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอในระดับ
หนึ่ง มีสืบค้นราคาจากอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ  

   4.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook 
Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
        - มีการใช้ระบบต่างๆ มารายงานผล เช่น SIS CCIS 

   4.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
         - มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
ในการช่วยปฏิบัติงาน เช่น Line Facebook 
อินเตอร์เน็ต  

   4.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
        - มีการใช้เทคโนโลยี เช่น Website Facebook 
Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
        - มีการใช้ระบบต่างๆ มารายงานผล เช่น SIS CCIS 

   4.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - มีการน าเอาสารสนเทศมาใช้
ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร 
         - การส่งหนังสือมีความซ้ าซ้อนกันของแต่ละ
หน่วยงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มี
ข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 

   5.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
         - การฉีดพ่นป้องกันโรคท าได้แค่บางช่วง 
         - ประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนักใน
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 

   5.2 กิจกรรมด้านการป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และเข้มงวด มีข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน การลง
พ้ืนที่เพ่ือติดตามผลการด าเนินการ เพื่อน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 

   5.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
         - การแพร่ระบาดยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมี
ต่อเนื่องและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่มี
การด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

   5.3 กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
         - มีการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษ สร้าง
แนวร่วมในการสอดส่องดูแลปัญหายาเสพติด
ภายในพ้ืนที่ 

 



แบบ ปค. 4 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   5.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
        - มีการด าเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง 
        - มีการเน้นย้ าให้ด าการจัดหาพัสดุตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 

   5.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มี
ข้อแนะน าในการปฏิบัติงาน 

   5.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปา 
        - มีการผ่อนปรนมาตรการช าระภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง  
        - มีการเพ่ิมก าลังการผลิตน้ าประปา  

   5.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
         - การควบคุมค่อนข้างเพียงพอ แต่ควร
จัดระบบการจ่ายน้ าประปาให้สามารถใช้งานได้
ตลอดปี และมีการรายงานผลการติดตามให้
ผู้บริหารทราบ 

   5.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้านไฟฟ้า
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

   5.6 กิจกรรมด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
        - มีการติดตามประเมินผลการใช้งานไฟฟ้า
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

   5.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค         
        - มีการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้าน
สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง 

   5.7 กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
         - มีการติดตามประเมินผลการออกแบบ 
การควบคุมงานก่อสร้าง  

   5.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
        - มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        - มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

   5.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
         - มีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการ
ท างาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ  

   5.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
        - มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
        - มีการรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

   5.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
         - มีการประชุมเพ่ือติดตามประเมินผลการ
ท างาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปัจจัยภายในมีการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือให้การบริหารงานสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปัจจัยภายนอกต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
เช่นกัน 
  

ลงชื่อ 
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 



แบบ ปค.5 
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ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป 
    วัตถุประสงค์   
    - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
ตามระเบียบและสะดวก รวดเร็วต่อการ
ค้นหาและน าไปปฏิบัติ 

1. การจัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระบบ เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร 

1. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านงานบริหารงานทั่วไป  
2. มีการจัดสรรพื้นที่เพ่ือ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่ไม่เพียงพอ แต่
สามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

1. เอกสารจัดเก็บ
ไม่เป็นระบบ 
เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร 
เกิดการสูญหาย 

1. มีการจัดสรรพื้นที่เพ่ือ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ 

ส านักงานปลัด 

2. กิจกรรมด้ำนป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
   วัตถุประสงค์   
    - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อใน
ชุมชน 

1. เกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่
และลุกลามอย่างรวดเร็ว 
2. การด าเนินการป้องกัน
โรคไม่มีความต่อเนื่อง 
เพราะต้องเกิดเหตุก่อนถึง
เข้าไปป้องกัน 
3. เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

1. มีการส ารวจลูกน้ า
ยุงลายและแจก
ทรายอะเบท 
2. มีการพ่นหมอกควัน
เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน 
3. มีการแจกหน้ากาก
อนามัยและเจลล้างมือ
เพ่ือป้องกันโรค 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจากโรคติดต่อ
ลุกลามอย่าง
รวดเร็ว 

1. ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกัน
ยุงลายและการ
ก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
2. เกิดโรคอุบัติใหม่ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลายแก่นักเรียน 
เยาวชนและประชาชน 
2. มีการประชาสัมพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ 

ส านักงานปลัด 

 
 
 
 



แบบ ปค.5 
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ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
   วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนที่ 
    - ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการ
ติดยาและอยู่ร่วมในสังคมโดยปกติสุข 
    - ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
สนองนโยบายรัฐบาล 

1. การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นใน
เขตพ้ืนที่ ท าให้ปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมทั้ง
ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความ
สนใจเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
3. ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดไม่มีการด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4. ผู้ปกครองปกป้องลูกในทาง
ที่ผิดจึงเกิดความยากล าบาก
ของเจ้าหน้าที่ 

1. จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องโทษ
และพิษภัยของยาเสพ
ติดแก่เยาวชนและ
ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่  
2. ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
เด็กและเยาวชน 
4. สนับสนุนกิจกรรม
กีฬา เช่น อุปกรณ์กีฬา  

1. การควบคุม
ที่มีอยู่เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงที่มี
อยู่ได้ 

1. เยาวชนเสพ
สารเสพติดเป็น
จ านวนมาก 
ยาเสพติด
ระบาดในเขต
พ้ืนที่เป็น
จ านวนมาก 
 
 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันปัญหายา
เสพติด 
2. จัดกิจกรรมอบรมค่ายเยาวชน
ในการบ าบัด ฟ้ืนฟูยาเสพติด 
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 
3. ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย
เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
4. ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแล 
5. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา 

ส านักงานปลัด 

 
ลงชื่อ 

(นายปัณณวิชญ์ ณรงค์) 
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 



แบบ ปค.5 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง     22  

กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำร
ประเมินผล
กำรควบคุม 

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรพัสดุ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การวางแผนการจัดหาพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จ าหน่ายทรัพย์สินมีความโปร่งใสเป็นไป
ตามระเบียบ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุขาด
ความรู้ ความช านาญ 
และประสบการณ์ 
2. มีการจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุ 
แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
ทั้งหมด 

1. ก าหนดนโยบายในการ
ก าหนดกฎ ระเบียบหรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้
เป็นแนวทางในการก าหนด
ความต้องการใช้พัสดุ 
2. ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดย
เคร่งครัด 

1. การควบคุม
ภายในที่มีอยู่
เพียงพอระดับ
หนึ่ง  

1. มีข้อบกพร่อง
ในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากหนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับ
พัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานไปจาก
เดิม 

1. ก ากับ ตรวจสอบการเบิกจ่าย
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง     23  

กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน

ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่ส ำคัญ 
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำร
ประเมนิผล
กำรควบคุม 

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและจัดเก็บ
รำยได้ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดเก็บ
รายได้ครบทุกประเภทอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

1. แผนที่ภาษีไม่
สามารถใช้งานได้
เต็มที่ 
2. ผู้ค้างช าระค่า
น้ าประปามีจ านวน
มาก 
3. ยังมีผู้ค้างช าระ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
ทวงถามผู้ค้างช าระค่า
น้ าประปาโดยเคร่งครัดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ควบคุมการจัดเก็บภาษีให้
เป็นปัจจุบัน (แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน) 
3. มีการแจ้งหนังสือเตือนให้
ช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง ท าให้มีผู้ค้างภาษีลดลง 

1. การควบคุม
ที่มีอยู่เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงที่มี
อยู่ได้ 
 

1. ยังมีผู้ค้างช าระ
ค่าน้ าประปาเป็น
จ านวนมาก 

1. มีการตรวจสอบเอกสารการ
จัดเก็บรายได้ 
2. มีการตรวจสอบจากรายงาน
การตรวจการเงินบัญชีประจ าปี
ของงานจัดเก็บรายได้ 
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน 
4. จัดโครงการจัดเก็บภาษีและค่า
น้ าประปาเคลื่อนที่ 

กองคลัง 

 
ลงชื่อ 

(นางยุวดี ชูเกิด) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 

 
 



แบบ ปค.5 
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กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสำธำรณูปโภค 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การด าเนินการงานก่อสร้าง 
อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานโครงการและควบคุม
การก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน 
สะพาน เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแล
อาคารสถานที่ งานปรับปรุงแก้ไขตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร และ พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน 
เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีความ
ปลอดภัยมีการจัดเก็บพัสดุช่างอย่างเป็น
ระบบ การประมาณการราคาโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. การออกแบบและ
การควบคุมงาน
ก่อสร้างไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ก่อสร้าง 
2. ราคาวัสดุ ราคา
น้ ามันผันผวนไม่คงที่ 

1. มกีารสืบหาราคา
น้ ามันจากเว็บไซต์ 
2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หอกระจาย
ข่าว เว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน
เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1. การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ยังไม่
มีความเพียงพอ 
เนื่องจากราคา
กลางมีการ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

1. ขาดบุคลากรผู้มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์งาน
ออกแบบวางแผน  
และด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผนที่
วางไว้  
2. ราคาวัสดุ ราคา
น้ ามันมีความผัน
ผวน 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
2. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563           องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง     25  

 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมไฟฟ้ำสำธำรณะ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การด าเนินการงานไฟฟ้า
สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1. การใช้งานไฟฟ้าเกิน
กว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน เกิด
การช ารุด 

1. ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
2. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่เพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

1. การใช้ปริมาณ
ไฟฟ้าเกินกว่าที่การ
ไฟฟ้าก าหนด 

1. จัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าให้เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

กองช่าง 

 
 

ลงชื่อ 
(นายทศพล พู่ตระกูล) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 



แบบ ปค.5 
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กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
    วัตถุประสงค์  
    - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
    - เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ไม่มีหัวหน้า
สถานศึกษา หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และการ
พัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
3. ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
งานนิเทศการศึกษา 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 
2. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการก่อสร้าง
อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
3. ก าชับเจ้าหน้าที่ศึกษาหนังสือ
สั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการเบิกจ่ายและอ้างอิงให้
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

1. การควบคุมท่ี
มีอยู่เพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

1. การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุมีหลาย
ขั้นตอน หนังสือสั่ง
การมีจ านวนมาก ท า
ให้เกิดความผิดพลาด
ในการด าเนินงานได้ 
2. เอกสารการเงินใช้
อ้างอิงกับของ อปท. 
แต่มีบางรายการที่
เปลี่ยนแปลง ท าให้
เกิดความสับสนใน
การปฏิบัติงาน 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และการพัสดุ 
2. ก าชับผู้รับผิดชอบ
ศึกษาหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการด้าน
การศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีการอย่าง
เคร่งครัด 

กองการศึกษาฯ 
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กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อหิน อ ำเภอสิเกำ จังหวัดตรัง 

รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ.2563 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงาน สาร
บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบ และสะดวกรวดเร็วต่อการ
ค้นหาและน าไปปฏิบัติ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางศูนย์ฯ ไม่
มีอาคารเรียนใน
การจัดการเรียน
การสอนให้แก่เด็ก
ก่อนวัยเรียน  
2. วัสดุ อุปกรณ์
ไมไ่ด้มาตรฐาน 

1. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยังกรม
ส่งเสริมฯ เพ่ือก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และพัฒนาศูนย์ฯ ในด้าน
ต่างๆ 
2. มีการปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

1. การควบคุมท่ี
มีอยู่ยังเพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ในระดับ
หนึ่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางศูนย์มี
อาคารเรียนที่ไม่ได้
มาตรฐาน ท าให้มี
ความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัย 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ิมความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และ
การพัสดุ 
2. ก าชับผู้รับผิดชอบศึกษา
หลักเกณฑ์การด าเนินการด้าน
การศึกษาของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีการ
อย่างเคร่งครัด 

กองการศึกษาฯ 

 
 

ลงชื่อ 
(นางยุวดี ชูเกิด) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วันที่  30  เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
    วัตถุประสงค์   
    - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงานสาร
บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
ตามระเบียบและสะดวก รวดเร็วต่อการ
ค้นหาและน าไปปฏิบัติ 

1. การจัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระบบ เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร 

1. มีเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ด้านงาน
บริหารงานทั่วไป  
2. มีการจัดสรรพื้นที่
เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้
เป็นหมวดหมู่ 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่ไม่เพียงพอ แต่
สามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

1. เอกสารจัดเก็บไม่เป็น
ระบบ เนื่องจากไม่มี
สถานที่เก็บเอกสาร เกิด
การสูญหาย 

1. มีการจัดสรรพื้นที่เพ่ือ
จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ 

ส านักงานปลัด 

2. กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชน 
   วัตถุประสงค์   
    - เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
ในชุมชน 

1. เกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่
และลุกลามอย่างรวดเร็ว 
2. การด าเนินการป้องกัน
โรคไม่มีความต่อเนื่อง 
เพราะต้องเกิดเหตุก่อน
ถึงเข้าไปป้องกัน 
3. เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

1. มีการส ารวจลูกน้ า
ยุงลายและแจก
ทรายอะเบท 
2. มีการพ่นหมอก
ควันเพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออกใน
หมู่บ้าน 
3. มีการแจกหน้ากาก
อนามัยและเจลล้างมือ
เพ่ือป้องกันโรค 

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่ไม่เพียงพอ 
เนื่องจาก
โรคติดต่อลุกลาม
อย่างรวดเร็ว 

1. ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันยุงลายและการ
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 
2. เกิดโรคอุบัติใหม่ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายแก่
นักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน 
2. มีการประชาสัมพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ 

ส านักงานปลัด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
   วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพ้ืนที่ 
    - ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดให้หายจากการ
ติดยาและอยู่ร่วมในสังคมโดยปกติสุข 
    - ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน
สนองนโยบายรัฐบาล 

1. การแพร่ระบาดยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น
ในเขตพ้ืนที่ ท าให้ปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้น 
2. กลุ่มเด็กและเยาวชน
รวมทั้งประชาชนในพื้นที่
ไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วน
ร่วมเท่าที่ควร 
3. ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไม่มี
การด าเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
4. ผู้ปกครองปกป้องลูก
ในทางท่ีผิดจึงเกิดความ
ยากล าบากของเจ้าหน้าที่ 

1. จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องโทษ
และพิษภัยของยาเสพ
ติดแก่เยาวชนและ
ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่  
2. ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรง 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกายของ
เด็กและเยาวชน 
4. สนับสนุนกิจกรรม
กีฬา เช่น อุปกรณ์
กีฬา  

1. การควบคุมท่ีมี
อยู่เพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ได้ 

1. เยาวชนเสพสาร
เสพติดเป็นจ านวน
มาก 
ยาเสพติดระบาดใน
เขตพ้ืนที่เป็นจ านวน
มาก 
 
 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
2. จัดกิจกรรมอบรมค่าย
เยาวชนในการบ าบัด 
ฟ้ืนฟูยาเสพติด อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 
3. ก่อสร้างสถานที่ออก
ก าลังกายเพ่ือให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 
4. ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม
ในการสอดส่องดูแล 
5. จัดตั้งกลุ่มเยาวชนเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา 

ส านักงานปลัด 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การวางแผนการจัดหาพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จ าหน่ายทรัพย์สินมีความโปร่งใสเป็นไป
ตามระเบียบ 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุขาด
ความรู้ ความช านาญ 
และประสบการณ์ 
2. มีการจัดท า
แผนการจัดหาพัสดุ 
แต่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
แผนการจัดหาพัสดุ
ทั้งหมด 

1. ก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดความต้องการใช้
พัสดุ 
2. ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครัด 

1. การ
ควบคุม
ภายในที่มีอยู่
เพียงพอ
ระดับหนึ่ง  

1. มีข้อบกพร่องใน
การปฏิบัติงาน
เนื่องจากหนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับ
พัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานไปจาก
เดิม 

1. ก ากับ ตรวจสอบการเบิกจ่าย
เอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

กองคลัง 

5. กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดเก็บ
รายได้ครบทุกประเภทอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 

1. แผนที่ภาษีไม่
สามารถใช้งานได้เต็ม 
2. ผู้ค้างช าระค่า
น้ าประปาและภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมี
จ านวนมาก 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม
ทวงถามผู้ค้างช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและน้ าประปา
โดยเคร่งครัดตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ 
2. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการ
ควบคุมการจัดเก็บภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน (แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน) 

1. การ
ควบคุมท่ีมีอยู่
เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงที่มี
อยู่ได้ 
 

1. ยังมีผู้ค้างช าระ
ค่าน้ าประปาและ
ภาษีเป็นจ านวน
มาก 

1. มีการตรวจสอบเอกสารการ
จัดเก็บรายได้ 
2. มีการตรวจสอบจากรายงาน
การตรวจการเงินบัญชีประจ าปี
ของงานจัดเก็บรายได้ 
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน 
4. จัดโครงการจัดเก็บภาษีและ
ค่าน้ าประปาเคลื่อนที่ 

กองคลัง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมสาธารณูปโภค 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การด าเนินการงานก่อสร้างอาคาร 
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ งานโครงการและควบคุมการ
ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน 
เขื่อน ทางเท้า งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 
งานปรับปรุงแก้ไขตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ 
พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เหมาะสม มีความปลอดภัยมีการจัดเก็บพัสดุช่าง
อย่างเป็นระบบ การประมาณการราคาโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1. การออกแบบและ
การควบคุมงานก่อสร้าง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
การก่อสร้าง 
2. ราคาวัสดุ ราคา
น้ ามันผันผวนไม่คงที่ 

1. มกีารสืบหาราคาน้ ามัน
จากเว็บไซต์ 
2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว 
เว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหินเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการออกแบบ
และการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

1. การ
ควบคุม
ภายในที่มีอยู่
ยังไม่มีความ
เพียงพอ 
เนื่องจาก
ราคากลางมี
การ
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

1. ขาดบุคลากรผู้
มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์งาน
ออกแบบวางแผน  
และด าเนินการ
ก่อสร้างตามแผน
ที่วางไว้  
2. ราคาวัสดุ ราคา
น้ ามันมีความผัน
ผวน 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่ก าหนด 
2. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

กองช่าง 

7. กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การด าเนินการงานไฟฟ้าสาธารณะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1. การใช้งานไฟฟ้าเกิน
กว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งาน
เป็นระยะเวลานาน เกิด
การช ารุด 

1. ตรวจสอบการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
2. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย 

1. การ
ควบคุมท่ีมีอยู่
เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงที่มี
อยู่ได้ 

1. การใช้ปริมาณ
ไฟฟ้าเกินกว่าที่
การไฟฟ้าก าหนด 

1. จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

กองช่าง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
    วัตถุประสงค์  
    - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
    - เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดในการ 
ปฏิบัติงาน 

1. ไม่มีหัวหน้า
สถานศึกษา หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และการ
พัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
3. ขาดบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้าน
งานนิเทศการศึกษา 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการ
ในต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ 
2. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการ
ก่อสร้างอาคารเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. ก าชับเจ้าหน้าที่ศึกษา
หนังสือสั่งการและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายและ
อ้างอิงให้ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ 

1. การ
ควบคุมท่ีมี
อยู่เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงที่
มีอยู่ได้ 

1. การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุมี
หลายขั้นตอน 
หนังสือสั่งการมี
จ านวนมาก ท าให้
เกิดความผิดพลาด
ในการด าเนินงาน
ได้ 
2. เอกสารการเงิน
ใช้อ้างอิงกับของ 
อปท. แต่มีบาง
รายการที่
เปลี่ยนแปลง ท า
ให้เกิดความสับสน
ในการปฏิบัติงาน 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเพ่ิมความรู้ใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
และการพัสดุ 
2. ก าชับผู้รับผิดชอบศึกษา
หลักเกณฑ์การด าเนินการ
ด้านการศึกษาของกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีการอย่าง
เคร่งครัด 

กองการศึกษาฯ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การ
ประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่มีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านงาน สาร
บรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบ และสะดวกรวดเร็วต่อการ
ค้นหาและน าไปปฏิบัติ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางศูนย์ฯ ไม่มี
อาคารเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้แก่เด็กก่อนวัย
เรียน  
2. วัสดุ อุปกรณ์
ไมไ่ด้มาตรฐาน 

1. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณไปยังกรมส่งเสริม
ฯ เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและพัฒนา
ศูนย์ฯ ในด้านต่างๆ 
2. มีการปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

1. การ
ควบคุมท่ีมี
อยู่ยัง
เพียงพอ 
สามารถลด
ความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางศูนย์มี
อาคารเรียนที่ไม่ได้
มาตรฐาน ท าให้มี
ความเสี่ยงเรื่อง
ความปลอดภัย 

1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ิมความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและการ
พัสดุ 
2. ก าชับผู้รับผิดชอบศึกษา
หลักเกณฑ์การด าเนินการด้าน
การศึกษาของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นมีการอย่าง
เคร่งครัด 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

              ลายมือชื่อ 
                    (นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
              ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
              วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.2563 
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รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
 
 ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 
ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหินมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  
 อย่างไรก็ด ีมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  1.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 
   - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร 
   - ระบบ e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) ไม่ตอบสนองต่อการท างาน 
 

  1.2 กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
   - เกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่และลุกลามอย่างรวดเร็ว การด าเนินการป้องกันโรคไม่มีความ
ต่อเนื่อง เพราะต้องเกิดเหตุก่อนถึงเข้าไปป้องกันได ้
   - เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ ยากต่อการป้องกัน ควบคุมโรค 
 

     1.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           - ประชาชนขาดความรู้และความตระหนักในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
ในชุมชน เช่น โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โรคไข้เลือดออก  
           - ประชาชนต าบลบ่อหินมีการออกไปท างานต่างพ้ืนที่เมื่อเดินทางกลับเข้ามายังพ้ืนที่
จะน าโรคเข้ามาด้วย 
           - สภาพพ้ืนที่ต าบลบ่อหินเป็นพ้ืนที่ลุ่มมีน้ าขังสลับที่ดอน เอ้ือต่อการขยายพันธุ์ของ
พาหะน าโรค 
 

     1.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
           - เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการท างาน 
 

     1.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
           - การเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ถึงที่สุด ท าให้ไม่
สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มที่และมีหนี้ค้างเพ่ิมข้ึน    
           - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและเกิดภาวะโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ท าให้การช าระภาษีลดลง  

แบบ ปค.6 
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           - ความต้องการใช้น้ าประปาเพ่ิมมากข้ึน ปัญหาภัยแล้งยาวนานและระบบจ่ายน้ าไม่ดี
ท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 
 

     1.6 กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ 
           - การใช้งานไฟฟ้าเกินกว่าที่การไฟฟ้าก าหนด 
           - อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
 

     1.7 กิจกรรมสาธารณูปโภค 
           - ไม่มีวิศวกรในการการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้าง 
           - ราคาวัสดุ ราคาน้ ามันผันผวนไม่คงท่ี 
 

     1.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
           - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
   - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน 
   - ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา  
 

  1.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  
           - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
    2.1 กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 

           - มีการแยกหมวดหมู่และจัดสรรพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 
           - มีการเรียกดูหนังสือจากระบบ e-Saraban และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 

  2.2 กิจกรรมด้านป้องกันโรคติดต่อในชุมชน 
           - มีการพ่นหมอกควันในพืน้ที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออก 
           - มีการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก รณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคในพ้ืนที่ 
 

2.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           - มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
           - มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 
 

  2.4 กิจกรรมด้านการบริหารพัสดุ 
           - มีการส่งบุคลากรต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 

  2.5 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   - มีการเร่งรัดลูกหนี้น้ าประปาและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   
   - ปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าและปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ ท าให้การช าระภาษีลดลง  
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   - ประชาชนมีความต้องการใช้น้ าประปาขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับประสบ
ปัญหาภัยแล้งและระบบจ่ายน้ าไม่ดีท าให้จัดเก็บได้น้อยลงและมีหนี้ค้างมาก 
 

  2.6 กิจกรรมไฟฟ้าสาธารณะ 
           - มีการเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้าในพ้ืนที่ที่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
           - มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานนาน 
 

  2.7 กิจกรรมสาธารณูปโภค 
           - มีการร้องขอให้วิศวกรจากหน่วยงานอื่นมารับรองแบบแปลน 
           - มีการสืบหาราคาวัสดุ ราคาน้ ามันวันต่อวัน 
 

  2.8 กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
           - ไม่มีหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานนิเทศการศึกษา 
           - หลักเกณฑ์การด าเนินการด้านการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ชัดเจน  
 

     2.9 กิจกรรมด้านการพัฒนาการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
           - ไม่มีอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน  
           - วัสดุ อุปกรณ์ไม่มีมาตรฐาน 

 
 ลายมือชื่อ 
                (นายปัณณวิชญ์ ณรงค์) 

ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
วันที ่ 8  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 


