
แบบ  ปค.4 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม  

     1.1 การยึดม่ันในคุณคาของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 1.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานถอนยึดม่ัน 

 ในความซ่ือสัตย  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

     1.2 ผูกํากับดูแลมีความเปนอิสละจากฝายบริหารและมี 1.2 ผูบริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี 

หนาท่ีกํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภาย ภายในองคกร  มีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบมุงผล 

ใน  รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน สัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 

 อยางจริงจัง  และมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิดเพ่ือใหการ 

 ปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค  และเปาหมายไดอยาง 

 มีประสิทธิภาพ 

     1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร  สายการบังคับ 1.3 มีการจัดโครงสราง  สายการบังคับบัญชา  อํานาจ 

บัญชา  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการ หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบดวย 4  

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของ สํานัก/กอง ไดแก สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  และ 

ผูกํากับดูแล กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีนายกองค 

 การบริหารสวนตําบลบานถอน  เปนผูบริหารสูงสุดของ 

 หนวยงาน 

     1.4 การแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางแรงจูงใจ 1.4 มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู  พัฒนาทักษะ 

พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ีสอด ความสามารถของบุคลากร  และมีการประเมินผลการ 

คลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

1.5 การกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ 1.5.1 มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับบุคลากรอยาง 

ตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน  เพ่ือให เหมาะสมและชัดเจน พรอมท้ังแจงใหบุคลากรรับทราบ 

บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน และถือปฏิบัติ 

 1.5.2 มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอยาง 

 ตอเนื่องและเปดโอกาสใหไดรับการอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

 1.5.3 มีการควบคุม กํากับดูแล  การปฏิบัติงานภายใน 

 หนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มีการประชุมรวมกัน 

2.การประเมินความเส่ียง  

2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการ 2.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงคทุกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานไวอยา และเปาหมายทิศทางการดําเนินงานอยางชัดเจน  สอด 

ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง คลองกับภารกิจของหนวยงานมีการสื่อสารใหบุคลากร 

ท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงค ทราบและเขาใจตรงกัน 



องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 2.1.2 บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนด 

 วัตถุประสงคระดับกิจกรรมและใหการยอมรับโดยคํานึงถึง 

 ความเหมาะสมตามภารกิจของหนวยงานและวัดผลได 

2.2 การระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค 2.2 ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของทุกระดับของหนวยงาน 

การควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ังหนวยงานและวิเคราะห มีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยกําหนดเกณฑใน 

 การพิจารณา  และจัดลําดับความเสี่ยง  ผลกระทบของ 

 ความเสี่ยง  และความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความ 

 เสี่ยง  จากการวิเคราะหความเสี่ยง  ดังกลาว  องคการบริ 

 หารสวนตําบลบานถอนมีจุดออน/ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก 

 ปจจัยภายนอก  4  แหงและปจจัยภายใน 1 แหง 

     2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต  เพ่ือประ 2.3 มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือผล 

กอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงค กระทบของความเสี่ยง  และความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาส 

 ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

     2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมี 2.4 มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมีผลกระ 

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน ทบกับการปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด  เม่ือกําหนดวิธีการควบ 

 คุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง  ไดแจงเวียนใหกับ 

 บุคลากรทราบและนําไปปฏิบัติ 

3.กิจกรรมการควบคุม  

     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด 3.1 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดกิจ 

ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ียอมรับ กรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงคและประชุม 

ได ปรึกษาหารือใหเขาใจในการลดความเสี่ยง  ตามวัตถุประ 

 สงคของการควบคุมใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป 3.2 จัดทําแผนท่ีภาษีฯและนําขอมูลแผนท่ีภาษีฯมาใชใน 

ดานเทคโนโลยี  เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค การจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ เชน 

 เว็บไซตของ อบต. หอกระจายขาว แผนพับ เปนตน และ 

 การประชุมเพ่ือชี้แจงใหบุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค 

 ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 

     3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม  โดยกําหนดไวใน 3.3.1 มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบไวเปนลาย 

นโยบายประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการ ลักษณอักษรอยางชัดเจน  และการมีการแจงเวียนการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหทราบโดยท่ัวกัน 

 3.3.2อบต.จัดทําหนังสือแจงผูมีสวนรวมหรือผูท่ีเก่ียวของ 

 ทราบ 

 3.3.3 อบต.จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตาง เชน 

 ลงเว็บไซตของ อปท. แผนพับ ปายประชาสัมพันธ 

 หอกระจายขาว เปนตน 



องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

4.สารสนเทศและการส่ือสาร  

     4.1 การจัดทําหรือการจัดหาและการใชสารสนเทศท่ี 4.1 มีการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสารท้ังหนวย 

เก่ียวของและมีคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม งานภายในและภายนอกอยางเพียงพอ เหมาะสม เชื่อถือ 

การควบคุมภายในท่ีกําหนด ไดและทันตอเหตุการณ 

     4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุ 4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียว 

ประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน ซ่ึง ของและนําขอมูลลงเว็บไซตของกองคลัง  เพ่ือใชเปน 

มีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบ แหลงขอมูลในการคนควาหาความรู 

คุมภายในท่ีกําหนด  

     4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผล 4.3.1 จัดใหมีการใหบริหารตางๆ เชน ใหบริการปรึกษา 

กระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด แนะนําและการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 

 อยางเหมาะสม เขาถึงและทันตอเหตุการณ 

 4.3.2 อบต.จัดทําหนังสือแจงผูมีสวนรวมหรือผูท่ีเก่ียวของ 

 ทราบ 

5.กิจกรรมการติดตามผล  

     5.1 การระบุ  การพัฒนา  และการดําเนินการประเมิน 5.1 มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยางตอ 

ผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเปนราย เนื่องและสมํ่าเสมอ และรายงานใหผูบริหารทราบเปน 

ครั้งตามท่ีกําหนด  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติ ลายลักษณอักษร กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม 

ตามองคประกอบของการควบคุมภายใน แผน มีการดําเนินการแกไขอยางทันกาล 

     5.2 การประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือจุดออน 5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม 

ของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํา กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือใหมีความม่ันใจ 

กับดูแล  เพ่ือใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยาง วาระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือ 

เหมาะสม ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 5.2.2 มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายไดเสนอผู 

 บริหารทราบเปนประจําทุกเดือน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ผลการประเมินโดยรวม 

 องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ  5  องคประกอบ  มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และเหมาะสม  เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน  สําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  แตอยางไรก็ตาม  ภารกิจตาม

แผนการดําเนินการท่ีสําคัญ  บางภารกิจตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  มีความเหมาะสม  และบรรลุวัตถุประสงคตอไป 

 

 

ลายมือชื่อ............................................................ 

 (    นายไพโรจน  พรหมพินิจ    ) 

    ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รักษาราชการแทน 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

    วันท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

 
 

 

 

 



แบบ  ปค.5 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ภารกิจตามแผนการดําเนินการท่ี
สําคัญ 
1. การจัดเก็บขยะ รักษาความ
สะอาด 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บขยะ 
รักษาความสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยถูกตองตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 

1.ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน
และการท้ิงขยะไมไดมีการ
คัดแยกกอนนํามาท้ิง 
2.การจัดเก็บขยะลาชาไม
เปนไปตามแผน 

1.มีคําสั่งแบงงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.ประชุมเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบพนักงานขับ
รถ และพนักงานประจํา
รถขยะ 
3.จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ในการจัดเก็บขยะแตละ
วันเพ่ือไมใหเกิดความ
ลาชา 
4.รณรงคประชาสัมพันธ
ใหประชาชนคัดแยกขยะ
กอนท้ิง 
 
 
 
 
 

ปริมาณขยะมีเพ่ิมมาก
ข้ึน และประชาชนไมให
ความรวมมือในการคัด
แยกขยะกอนนํามาท้ิง 

ปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน
และการท้ิงขยะไมไดมี
การคัดแยกกอนนํามา
ท้ิง 

1.รณรงคปะชาสัมพันธและ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม
ในการกําจัดขยะ  และคัดแยก
ขยะกอนนํามาท้ิง 
2.จัดทําแผนการปฏิบัติงานการ
จัดเก็บขยะในแตละวัน 
3.ประชาสัมพันธแผนการ
จัดเก็บขยะใหประชาชน
รับทราบ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
สํานักปลัด 

 



แบบ  ปค.5 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2. การพัฒนาดานการจัดเก็บ
รายได 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บรายได ดําเนินการเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ท่ีเก่ียวของ 
2.เพ่ือใหการจัดเก็บรายได เปนไป
ตามนโยบายและเปาหมายท่ีกําหนด 
3.เพ่ือใหการจัดเก็บภาษี มีความ
เปนธรรมและจัดเก็บอยางท่ัวถึง 

มีลูกหน้ีภาษีคางชําระ
จํานวนมาก 

1.มีคําสั่งแบงงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.มีปายประชาสัมพันธ
การชําระภาษี 
3.มีหนังสือเรงรัดการ
ชําระภาษี แจงลูกหน้ี
ภาษีครบจํานวนทุกราย 
4.มีแผนท่ีภาษีฯและนํา
ขอมูลแผนท่ีภาษีฯมาใช
ในการจัดเก็บภาษี 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยูยังไมมีความเพียงพอ 
เน่ืองจากผูรับการ
ประเมินใหยื่นแบบเสีย
ภาษีสวนใหญ ไมมายื่น
ชําระภาษีตามเวลาท่ี
กําหนดทําใหการจัดเก็บ
ภาษีไมเปนไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ 
นโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีกําหนด 

มีลูกหน้ีภาษีคางชําระ
จํานวนมาก 

1.จัดทําหนังสือเรงรัดการชําระ
ภาษี แจงลูกหน้ีภาษีใหครบ
จํานวนทุกราย 
2.ประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจกับประชาชนในการยื่น
เสียภาษี เชน จัดทําเสียงตาม
สาย แผนพับ เปนตน 
3.จัดการใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 
4.จัดใหบริการจัดเก็บภาษีนอก
เวลาราชการ ตั้งแตเวลา 
16.30 – 18.00 น. 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 
30 ก.ย. 63 

 

 



 

แบบ  ปค.5 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

3. การขออนุญาตกอสรางและ
ดัดแปลงอาคารตางๆ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานการขอ
อนุญาตกอสราง  และดัดแปลง
อาคารตาง ๆ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบานถอน  ดําเนินการ
ถูกตองตามระเบียบวาดวยการ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 

การยื่นขออนุญาตกอสราง
ดัดแปลงตอเติมอาคาร ผู
ขออนุญาตเตรียมเอกสาร
มารับบริการไมครบถวน  
และผูขออนุญาตไมทําตาม
แบบแปลนท่ียื่นขอ
อนุญาต 

1.มีคําสั่งแบงงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.จัดทําแผนพับ  
เก่ียวกับการขออนุญาต
กอสรางดัดแปลงตอเติม
อาคารแจกผูมาติดตอ 
3.ประชาสัมพันธตามสื่อ
ตาง ๆ เชน หอกระจาย
ขาว  เว็บไซตของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบานถอนโปรงใส
เก่ียวกับระเบียบ  
กฎหมายวาดวยการขอ
อนุญาตกอสราง 
 
 

การยื่นขออนุญาต
กอสรางดัดแปลง  ตอ
เติมอาคาร  ผูขอ
อนุญาต  เตรียมเอกสาร
มารับบริการไมครบถวน  
และผูขออนุญาตไมทํา
ตามแบบแปลนท่ียืน่ขอ
อนุญาต 

การยื่นขออนุญาต
กอสรางดัดแปลงตอเติม
อาคารผูขออนุญาต
เตรียมเอกสารมารับ
บริการไมครบถวนและผู
ขออนุญาตไมทําตาม
แบบแปลนท่ียื่นขอ
อนุญาต 

1.จัดทําคูมือ แผนพับ เก่ียวกับ
การขออนุญาตกอสรางดัดแปลง 
ตอเติมอาคาร แจกผูมาติดตอ 
2.ประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ 
เชน หอกระจายขาว  เว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  โปรงใส  และปด
ประกาศตามรานคาตาง ๆ ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  เก่ียวกับระเบียบ  
กฎหมายวาดวยการขออนุญาต
กอสราง 

กองชาง 

 

 



แบบ  ปค.5 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุด  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
และผานการประเมินมาตรฐานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

การดําเนินการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กดานภาวะ
โภชนาการและการ
ประกอบอาหารยังไมได
มาตรฐาน 

1.มีคําสั่งแบงงานตาม
ภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
2.มีคูมือการปฏิบัติงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.มีแผนการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง 
4.มีการติดตามการ
จัดทํารายการอาหาร  
และการประกอบอาหาร
สําหรับเด็กเปนระยะๆ 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยูมีความเพียงพอ  และ
สําเร็จในระดับหน่ึง  แต
ดานภาวะโภชนาการ
และการประกอบอาหาร
ยังไมไดมาตรฐาน 

การดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กดานภาวะ
โภชนาการและการ
ประกอบอาหารยังไมได
มาตรฐาน 

1.แจงกําชับผูรับจางประกอบ
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จัดทํารายการอาหารและ
ประกอบอาหารสําหรับเด็กอยาง
มีคุณภาพ  ถูกสุขลักษณะ 
2.ปดประกาศรายการอาหาร
และจํานวนหรือปริมาตรวัตถุดิบ
ท่ีใชประกอบอาหารในแตละวัน 
3..ติดตามประเมินการจัดทํา
รายการอาหาร  และการ
ประกอบอาหารสําหรับเด็กเปน
ระยะๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



แบบ  ปค.5 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอ่ืน 
ๆ ท่ีสําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในท่ีมี
อยู 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

5.การปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน 
 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน  มีคูมือแนวทางการ
ปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร 
2.เพ่ือเปนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานในหนาท่ีตรวจสอบ
ภายใน 
3.เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของผู
ตรวจสอบภายในมีมาตรฐานของ
การตรวจสอบ 
 

- ผูตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานภายใต
หลักเกณฑและมาตรฐาน
ของกระทรวงการคลังโดย
ยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน
เปนของตนเอง 

- มีการรวบรวมระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือสั่ง
การตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบ 
- มีการปรับปรุงคําสั่ง
แบงงานใหเปนปจจุบัน 

- ผูตรวจสอบภายในตอง
มีความรูระเบียบทุกเรื่อง
ในฐานะเปนผูแนะนํา 
เปนท่ีปรึกษาใหแกทุก
สํานัก/กอง และมี
ความรู ทักษะ 
ประสบการณดานการ
ตรวจสอบและได
รวบรวมระเบียบฯมาทํา
เปนคูมือการปฏิบัติงาน 
ทําใหผูตรวจสอบภายใน
มีแนวทางปฏิบัติงาน
เปนไปทิศทางเดียวกัน 

- ไมม ี - ไมม ี  

 

 

   ลายมอืช่ือ..................................................ผูรายงาน 

( นายไพโรจน  พรหมพินิจ ) 

ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

วันท่ี   24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
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