
แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสำหรับปสิ้นสุด  วันท่ี  ๓๐  
เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓    ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกำหนดซ่ึงเปนหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพ  ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงาน 

จากการประเมินผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกำกับดูแลของ  นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  . 

อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป  สรุป
ไดดังนี้  
  ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  ๑. การจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
  2. การสรรหา การบรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน 
  3. โครงการจัดทำประชาคม เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
   4. ดานการจัดเก็บและพัฒนารายได 
  5. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
  6. การจัดใหมีไฟฟาสองสวางสาธารณะ  

 7. งานกอสราง (การดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.ควบคุมการขุดดิน 
    ถมดิน) 

  8. งานกอสราง (การจัดใหมีการบำรุงรักษาทางบก) 
  9. โครงการฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางยั่งยืน(การสงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน   

      สินคา OTOP ขยายฐานลูกคาและจัดหาตลาดไดอยางยั่งยืน) 
10. การบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตามอำนาจหนาท่ี : ศูนยพัฒนา 
      เด็กเล็ก 

  11. การจัดงานประเพณีทองถ่ิน 
  12. การลดปญหาภาวะโลกรอน (การกำจัดขยะมูลฝอย) 
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13. งานสงเสริมการเกษตร 

  การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
๑. แจงแนวทางการจัดสถานท่ีท่ีใชเก็บเอกสารใหเปนสัดสวนและจัดหมวดหมูใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน จัดเก็บ

และคุมทะเบียนรับ-สง หนงัสือ  
  ๒. แจงแนวทางการเลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน ใหพนักงานสวนตำบลทราบ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ   
  3. ปรับลดจำนวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยบรรจุโครงการท่ีมีความจำเปนเรงดวนและเปนไป
ตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง 
  4. จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหสำเร็จและใชงานไดจริง ถาพบวาลูกหนี้เปนผูมีหนาท่ีตอง
ชำระภาษีและมีตัวตนอยูจริงแตไมยอมมาติดตอขอชำระภาษีผูรับผิดชอบตองเสนอเรื่องใหผูบริหารดำเนินการตามระเบียบ
ของทางราชการตอไป ดำเนินการประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษีใหท่ัวถึง กองคลังไดออกหนวยบริการ
ประชาสัมพันธใหความรูพรอมท้ังรับชำระภาษีเคลื่อนท่ีเปนประจำทุกป กำชับใหเจาหนาท่ีใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับผิดชอบ
อยางเครงครัด  มีวางแผนการปฏิบัติงานและทำงานเชิงรุกมากข้ึน  
  5. ผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการตองสั่งกำชับใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดถือปฏิบัติตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด  และหัวหนาสวนราชการตองมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู
ใตบังบัญชาอยางใกลชิดอยูเสมอ สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาความรูประสบการณเรื่องระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการท่ีออกมาใหมเปนประจำ       ใหเจาหนาท่ีมีการบันทึกประวัติการซอมแซมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน และลงทะเบียน
รับ-จายวัสดุทุกครั้งตามความเปนจริงและมีการตรวจสอบ  จำหนายครุภัณฑ  ครุภัณฑเปนปจจุบัน 
  6. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือติดตั้งไฟฟาสองสวางใหครอบคุลมทุกจุดเสี่ยง สรางความเขาใจตระหนัก
ถึงการเสียสละของชาวบานเพ่ือความปลอดภัยของคนในชุมชน 
  7. สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน จัดอบรมหรือประชาสัมพันธรายละเอียดและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.ท้ังสองฉบับ (พรบ.ควบคุมอาคาร และพรบ.ควบคุม
การขุดดินถมดิน) ใหประชาชนรับทราบโดยท่ัวกัน 
  8. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม  เพ่ือซอมแซมและปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ี 
  9. องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดรวมกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  จัดทำโครงการฝกอบรมพัฒนา
สงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมเพ่ือการผลิตและฝกอบรมใหกลุมอาชีพตางๆ  เกิดการพัฒนาศักยภาพใหมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน สรางจุดขายในตัวผลิตภัณฑสงเสริมใหกลุมอาชีพไดมีโอกาสออกงานแสดงสินคาเพ่ือประชาสัมพันธ
สนิคาเพ่ิมชองทางการจำหนาย 
  10. เจาหนาท่ีจัดทำการเงิน/พัสดุของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดประสบการณในการจัดทำงานการเงินและ
บัญชี/งานพัสดุ มีการจัดทำแผนชี้แจงแนวแนวทางการดำเนินงานของศูนยฯจัดสงครูผูดูแลเด็กเขารวมฝกอบรมในสวนท่ี
เก่ียวของ มีการจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกศูนยฯ  

11. ใหทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณในการจัดงานโครงการท่ีใชจาย งบประมาณท่ีตอบสนอง
ความตองการและแกไขปญหาอยางจริงจัง ไมควรตั้งงบประมาณฟุมเฟอยเกินความจำเปนตอการปฏิบัติราชการ 

12. เพ่ิมเติมกิจกรรมในโครงการบริหารจัดการขยะ อบต.เม็กดำ รณรงคสงเสริมจนเกิดการจัดการปญหา
ขยะโดยชุมชนมีสวนรวมใหเกิดเปนรูปธรรมได คือ กองทุนขยะ อบต. เม็กดำ 

13. ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในแผนใหมีความถ่ีมากข้ึน 
14. เพ่ิมกิจกรรมการปลูกตนไมในแผนงานโครงการใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีตำบลเม็ก

ดำ 



15. จัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการประกอบอาชีพในดานการเกษตรเพ่ิมเติมและ สรรหาบุคลากรท่ี
มีคุณสมบัติตรงตามตำแหนง ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ เชน ปศุสัตวอำเภอ สำนักงานเกษตร
อำเภอ  ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ  

 
 

ลายมือช่ือ                                                               . 
                      (นายสายันต  ยกนอยวงษ) 
ตำแหนง        นายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ   

        วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานส้ินสุด  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓. 
องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1  ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผูบริหาร 

 
 มีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเก่ียวของอยางรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือปองกันความเสีย่ง 
 มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีภายใน  
องคกร รวมท้ังการติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 

๑.๒ ความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
 

ฝายบริหารสงเสรมิและสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรท่ี
มุงเนนความสำคัญของความซื่อสตัยและจริยธรรม 
 มีขอกำหนดดานจรยิธรรมและบทลงโทษเปนลายลักษณ
อักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนามรับทราบเปนครั้ง
คราว 
 พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรมท่ี
ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกำหนดดาน
จริยธรรมและแนวทางการปฏบัิตท่ีิถูกตอง 
 ฝายบริหารมีการดำเนินการตามควรแกกรณี เมื่อไมมี
การ ปฏิบัตติามนโยบาย วิธีปฏิบัต ิหรือระเบียบปฏิบัต ิ

1.3  ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
 

มีการกำหนดระดับความรู ทักษะและความสามารถ 
มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคณุลักษณะงานของแตละ
ตำแหนงและเปนปจจุบัน 
มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบเก่ียวกับความรูทักษะ
และความสามารถท่ีตองการสำหรบัการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน
ปจจัยท่ีมีผลตอความสำเร็จของงาน และมีการระบุอยาง
ชัดเจนในสวนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และสวนท่ีตอง
มีการปรับปรุง 

1.4  โครงสรางองคกร 
 

มีการจัดโครงสรางและสายงาน การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของ
หนวยรับตรวจ 
มีการแสดงแผนภูมิการจดัองคกรท่ีถูกตองและทันสมัยให
พนักงานทุกคนทราบ 

1.5  การมอบอำนาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 

มีการมอบหมายอำนาจและหนาท่ีความรับผิดชอบใหกับ
บุคคลท่ีเหมาะสมและเปนไปอยางถูกตอง และมีการแจงให
พนักงานทุกคนทราบ 
ผูบริหารมีวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดำเนินงานท่ีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

1.6  นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร 

 
มีการกำหนดมาตรฐานหรือขอกำหนดในการสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสม โดยเนนถึงการศึกษา ประสบการณความซื่อสัตยและมี
จริยธรรม 
มีการจัดปฐมนิเทศให กับพนักงานใหม และจัดฝกอบรม
พนักงานทุกคนอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง 
การเลื่อนตำแหนงและอัตราเงินเดือน และการโยกยายข้ึนอยู
กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดพิจารณารวมถึง
ความซื่อสัตยและจริยธรรม 
มีการลงโทษทางวินัยและแกไขปญหา เมื่อมีการไมปฏิบัติตาม
นโยบายหรือขอกำหนดดานจริยธรรม 

1.7  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลองคกร และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
องคกรใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกำหนดอยาง
ตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 
มีผูตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตอหัวหนาสวนราชการ 

๒. การประเมินความเส่ียง 
2.1  วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ 
 

 
มีการกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินงานของ
หนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได 
มีการเผยแพรและช้ีแจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจ
ตรงกัน 

2.2  วัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
 

มีการกำหนดวัตถุประสงคของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงคน้ีสอดคลองและสนับสนุนวัตถุประสงคระดับ
หนวยรับตรวจ 
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได และวัดผลได 
บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกำหนดและใหการ
ยอมรับ 

2.3  การระบุปจจัยเสี่ยง 
 

ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยง 
มีการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยภายใน
และภายนอก เชน การปรับลดบุคลากร การใชเทคโนโลยี
สมยัใหม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เปน
ตน 

2.4  การวิเคราะหความเสี่ยง 
 

มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถ่ีท่ีจะเกิดหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

2.5  การกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง 

 
มีการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและกำหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง 
มีการแจงใหบุคลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุมเพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสี่ยง 
มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกำหนด เพ่ือ
ปองกันหรือลดความเสีย่ง 

 
 
 
 
 



องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคมุ 
 

กิจกรรมการควบคุมไดกำหนดข้ึนตามวัตถุประสงค 
และผลการประเมินความเสีย่ง 
บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการ
ควบคุม 
มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยางรดักุมและ
เพียงพอ 
มีการแบงแยกหนาท่ีการปฏิบัติงานท่ีสำคัญหรืองานท่ีเสี่ยงตอ
ความเสยีหายตั้งแตตนจนจบ เชน การอนุมัติ การบันทึกบัญชี 
และการดูแลรักษาทรัพยสิน 
มีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษร และบทลงโทษกรณฝีาฝนใน
เรื่องการมผีลประโยชนทับซอนโดยอาศัยอำนาจหนาท่ี 
มีมาตรการตดิตามและตรวจสอบใหการดำเนินงานขององคกร
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตร ี
 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 
      

จัดใหมรีะบบสารสนเทศและการรายงานสำหรับการบรหิาร
และตดัสินใจของฝายบริหาร 
มีการจัดทำและรวบรวมขอมลูเก่ียวกับการดำเนินงานการเงิน 
และการปฏิบัตติามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ไวอยางถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
มีการจัดเก็บขอมลู/เอกสารประกอบการจายเงินและการบันทึก
บัญชีไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู 
มีระบบการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เช่ือถือได และทันเวลา 
มีการสื่อสารอยางชัดเจนใหพนักงานทุกคนทราบและเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปญหาและ
จุดออนของการควบคุมภายในท่ีเกิดข้ึนและแนวทางการแกไข 
มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร 
มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก เชน กลอง
รับฟงความคิดเห็น  สายดวน  เว็บบอรด 
 

5.  การติดตามประเมินผล 
      
 

มีการเปรยีบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานใหผู
กำกับดูแลทราบเปนลายลักษณอักษรอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 
มีการกำหนดใหมีการตดิตามผลในระหวางการปฏบัิติงานอยาง
ตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 
มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคมุ 
ภายในท่ีกำหนดไวอยางตอเน่ืองและสม่ำเสมอ 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

      
  

มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร อยาง
นอยปละหน่ึงครั้ง 
มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายในโดยตรงตอผูกำกับดูแล 
มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ีพบจากการประเมินผล
และการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 
มีการกำหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกำกับดูแลทันทีใน
กรณีท่ีมีการทุจรติหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอ่ืนท่ี
อาจมีผลกระทบตอองคกรอยางมนัียสำคญั 
      
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   มีโครงสรางการควบคุม
ภายในครบ  ๕  องคประกอบ  มีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะทำใหการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค  
อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมท่ีตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  
จึงไดกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว 
 

ลายมือช่ือ                                                  . 
         (นายสายันต  ยกนอยวงษ) 

ตำแหนง   นายกองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ   
   วันท่ี  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 256๓ .       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  แบบ ปค. ๔ 

สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 สำนักปลดั  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอ
การควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบงงานและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน   ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา  ประชาชน  สภาพแวดลอม
ในการดำรงชีวิตอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
                กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ   การสรรหา การ
บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนระดับ เลื่อนข้ันเงินเดือน  กิจกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั การจดัทำประชาคม  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถ่ิน กำหนดกิจกรรมข้ึนมาเพ่ือควบคุมวางแผนการปฏิบัติงาน
โดยเรียงลำดับความสำคญัของหนังสือราชการ  ปฏิบัตติามกระบวนการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ เพ่ือไมใหเกิด
ความซ้ำซอนและใหการทำงานมคีวามรวดเร็วยิ่งข้ึน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
-  กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ  มีจุดออนหรือความเสีย่ง
เปนสวนนอยท่ีสดุ 
-มีการแจงแนวทางการจัดสถานท่ีท่ีใชเก็บ
เอกสารใหเปนสัดสวนและจัดหมวดหมูใหชัดเจน 
-จัดเก็บและคุมทะเบียนรับ-สง หนังสือ 
มีการวางแผนดานอัตรากำลังเก่ียวกับการสรร
หา บรรจุ และแตงตั้งบุคลากรในหนวยงาน 
-มีการกำหนดหลักเกณฑการเลื่อนระดับ เลื่อน
ข้ันเงินเดือน 
-จัดสงพนักงานเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม 
-มีการวางแผนดานงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภยัฯ 
-มีการวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว 
-มีการจัดสงพนักงานเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับหลักเกณฑการจดัทำ
แผนพัฒนาฯ 

 
 

 
 
 
 

 



 

    แบบ ปค. ๔ 

สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม   ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                        

                     ผลการประเมิน 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕  องคประกอบของการควบคุมภายใน  
รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและ
ประชาชน  รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสาร  สาระตาง ๆ  และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอ
และตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

(นายบุญเยี่ยม  หมอมีสุข) 

หัวหนาสำนักปลัด อบต. 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 



  แบบ ปค. ๔ 

กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองคลัง  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอการ
ควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบงงานและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน   ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา  ประชาชน  สภาพแวดลอม
ในการดำรงชีวิตอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจดานการจัดเก็บและพัฒนารายได วัตถุประสงค เพ่ือใหการ
ดำเนินงานดานการจัดเก็บรายไดมปีระสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บถูกตอง
ครบถวน  
             ภารกิจงานทะเบียนทรพัยสินและพัสด ุ
- เพ่ือใหการบริหารพัสดุวัสดุครุภณัฑถูกตองตามระเบียบ  
- เพ่ือใหหนวยงานตาง ๆ มีการวางแผนเก่ียวกับการจดัหาและการดแูล
รักษาทรัพยสินของหนวยงานใหเปนไปดวยความเหมาะสมและมีการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
             ปฏิบัติตามกระบวนการลดข้ันตอนการปฏบัิติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลเม็กดำ เพ่ือไมใหเกิดความซำ้ซอนและใหการทำงานมี
ความรวดเร็วยิ่งข้ึน 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
-มีการวางแผนการดำเนินการและเรงจัดทำ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
-มีการจัดสงพนักงานเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับการจดัเก็บรายได 
-มีการจัดทำแผนการจดัซื้อจัดจาง และรายงาน 
ใหเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว  
-มีการจัดสงพนักงานเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเก่ียวกับหลักเกณฑการจดัทำ
แผนพัฒนาฯ 

 



 

    แบบ ปค. ๔ 

กองคลัง  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕ องคประกอบ 
ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน  รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสาร  สาระตาง 
ๆ  และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

(นางสาวปราณี  มะลิลา) 

นักวิชาการคลัง รักษาการ ผูอำนวยการกองคลัง. 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 
 
 



 

 

  แบบ ปค. ๔ 

กองชาง  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองชาง  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบตอการ
ควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบงงานและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน   ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการการศึกษา  ประชาชน  สภาพแวดลอม
ในการดำรงชีวิตอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจงานกอสราง(การดำเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร 
และพ.ร.บ.ควบคุมการขุดดินถมดนิ) 
-เพ่ือการควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ท่ีบังคับใชในพ้ืนท่ีไดมาตรฐานและ
ถูกตอง 
            ภารกิจงานกอสราง(การจัดใหมีการบำรุงรักษาทางบก) 
-เพ่ือใหการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ถูกตองตามหลักเกณฑวิชาชาง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
-  สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณในการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- จัดอบรมหรือประชาสมัพันธรายละเอียดและ
วิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ท้ังสองฉบับใหประชาชน
รับทราบโดยท่ัวกัน 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ เพ่ือซอมแซมและ
ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ี 

 



    แบบ ปค. ๔ 

กองชาง  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมนิจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕ องคประกอบ 
ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน  รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสาร  สาระตาง 
ๆ  และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

         (นายธนพงศ  ศรีออนหลา) 

         ผูอำนวยการกองชาง 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 



 

  แบบ ปค. ๔ 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองสวัสดิการสังคม  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมี
ผลกระทบตอการควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบง
งานและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมีผลกระทบตอการควบคมุการ
ปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน  ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏบัิติงานรวมถึงการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจโครงการฟนฟูเศรษฐกิจ  ใหขยายตัวอยางยั่งยืน(การ
สงเสริมผลิตภัณฑทองถ่ิน  สินคา OTOP ขยายฐานลูกคาและจัดหาตลาดได
อยางยั่งยืน) (การประเมินความเสีย่งตามหนังสือสั่งการท่ี มท ๐๘๐๕/ว 
๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) 
- เพ่ือสงเสริมผลิตภณัฑทองถ่ินใหมีการพัฒนากลุมอาชีพของคนในชุมชนให
ยั่งยืนและเขมแข็งตอไป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
-  สงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม   
-  องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำไดรวมกับ
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ  จัดทำโครงการ
ฝกอบรมพัฒนาสงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหเกิดการ
รวมกลุมเพ่ือการผลติและฝกอบรมใหกลุม
อาชีพตางๆ  เกิดการพัฒนาศักยภาพใหมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน สรางจุดขาย
ในตัวผลติภณัฑ 
- สงเสริมใหกลุมอาชีพไดมีโอกาสออกงาน
แสดงสินคาเพ่ือประชาสัมพันธสินคาเพ่ิมชอง
ทางการจำหนาย 
 

 



 

 

    แบบ ปค. ๔ 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕ 
องคประกอบ ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน  รวมถึงการประชาสัมพันธ
ขาวสาร  สาระตาง ๆ  และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

(นางสาวศุภนิจ  ชาทะศรี) 

ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 



 

  แบบ ปค. ๔ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในท่ีมีผลกระทบตอการควบคมุ  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตาม
คำสั่งแบงงานและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมผีลกระทบตอการควบคุม
การปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน  ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจการบริหารความเสี่ยงดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีตาม
อำนาจหนาท่ี : ศูนยพัฒนาเด็กเลก็(การประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่ง
การท่ี มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) 
- เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
             ภารกิจการจดังานประเพณีทองถ่ิน 
- เพ่ือใหใชจายงบประมาณดานการจัดงานประเพณีทองถ่ินเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของและตามความจำเปน ประหยดั 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
- มีการจัดสงพนักงานเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรม ในการปฏิบัตริาชการ 
-มีการจัดประชุมครูเพ่ือปรึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน
และหาแนวทางแกไข 
- ทบทวนและกำหนดมาตรการงบประมาณใน
การจัดงานโครงการท่ีใชจาย งบประมาณท่ี
ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาอยาง
จริงจัง ไมควรตั้งงบประมาณฟุมเฟอยเกินความ
จำเปนตอการปฏิบัตริาชการ 

 



 

    แบบ ปค. ๔ 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายใน
ครบ  ๕ องคประกอบ ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธขาวสาร สาระตางๆ และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและ
ตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

(นางสาวยวนใจ  เอกสันติ) 

ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 



  แบบ ปค. ๔ 

กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองสาธารณสุข ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลกระทบ
ตอการควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบงงานและ
ประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมผีลกระทบตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน  ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจการลดปญหาภาวะโลกรอน(การกำจัดขยะมลูฝอย) (การ
ประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการท่ี มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.
๕๓) 
-เพ่ือการแกไขปญหาภาวะโลกรอน  และการรักษาความสะอาดอนามัยและ
สิ่งแวดลอมเปนไปดวยความเรียบรอยถูกสุขลักษณะ 
-เพ่ือใหการจัดบริการสาธารณะดานการกำจัดขยะมลูฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำ
เสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

           ภารกิจโครงการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดตอ : ไขเลือดออก (การประเมินความเสี่ยงตามหนังสือสั่ง
การท่ี มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) 
-เพ่ือการปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
เปนไปดวยความเรียบรอย 
-เพ่ือใหการบริการสาธารณะดานการควบคุมและปองกันโรคติดตอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          ภารกิจการลดปญหาภาวะโลกรอน(การบำรุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ำและผืนปา) (การประเมินความเสี่ยงตาม
หนังสือสั่งการท่ี มท ๐๘๐๕/ว ๑๙๔ ลว.๑๙ ม.ค.๕๓) 
-เพ่ือใหการดำเนินการในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือสรางความยั่งยืนในการพัฒนาและสรางสภาพแวดลอมในทองถ่ินท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

   
-  เพ่ิมเติมกิจกรรมในโครงการบรหิารจัดการ
ขยะ 
-  อบต.เม็กดำ  ตองรณรงคสงเสรมิจนเกิดการ
จัดการปญหาขยะโดยชุมชนมสีวนรวมใหเกิด
เปนรูปธรรมได คือ กองทุนขยะ อบต.   เม็กดำ 
-  ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินการกำจัดลูกน้ำ
ยุงลายในแผนใหมคีวามถ่ีมากข้ึน 
-  เพ่ิมกิจกรรมการปลูกตนไมในแผนงาน
โครงการใหครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีสาธารณะในเขต
พ้ืนท่ีตำบลเม็กดำ 



    แบบ ปค. ๔ 

กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภัยตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
              มีการติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมือปฏิบัติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองสาธารณสุข องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕ องคประกอบ 
ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสาร สาระตางๆ 
และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

                      (นายบุญสง  สานไธสง) 

          รองปลัด  อบต.เม็กดำ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

            วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



  แบบ ปค. ๔ 

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 
 กองสงเสริมการเกษตร ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมี
ผลกระทบตอการควบคุม  โดยวิเคราะหภารกิจงานประจำวันตามคำสั่งแบง
งานและประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีมีผลกระทบตอการควบคมุการ
ปฏิบัติงาน 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
  ไดมีการจัดการการควบคุมการปฏิบัติงานประจำเดือน  ของทุก
สวน  และมีการควบคุมรวมกับสวนอ่ืน ๆ  โดยวิเคราะหและประเมินจาก  
สภาพแวดลอมภายใน  ภารกิจงานประจำและสภาพแวดลอมภายนอก  
ในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
            ภารกิจงานสงเสริมการเกษตร 
-เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรใหคำปรึกษาแนะแนวการเกษตร 
และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใชในการเพ่ิมผลผลิต  เกิด
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือเปนการสงเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
            สำรวจขอมูลขาวสารจาก  Internet  วิทยุ  โทรทัศน  โทรศัพท  
โทรสาร  มาชวยในการตดิตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภยั  ลวงหนา 
ประชาสมัพันธใหความรูประชาชนทาง  วิทยุทองถ่ิน  หอกระจายขาว   
รวมท้ัง ลำโพงติดรถประชาสัมพันธแบบเคลื่อนท่ี  เพ่ือใหประชาชนรับ 
ทราบขอมูล  และภยัตาง ๆ  ใหทันตอเหตุการณ 
 
 

   
- จัดสรรงบประมาณในการสงเสรมิการ
ประกอบอาชีพในดานการเกษตรเพ่ิมเติมและ 
สรรหาบุคลากรท่ีมีคณุสมบัตติรงตามตำแหนง 
- ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการท่ี
รับผิดชอบ(ปศสุตัวอำเภอ) (เกษตรอำเภอ) ใน
การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 



 

 

 

    แบบ ปค. ๔ 

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
              มกีารติดตามและการประเมินผลในทุกทางไมวาจะเปนการ
ติดตามและประเมินผลภายนอก   การประเมินผลภายใน  และทุก 
สวนอยางตอเน่ืองและท่ัวถึง 
 
 

 
-  ผลของการประเมินผลถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามผลการควบคุม  ซึง่มีการติดตาม
และประเมินจากภายนอก  การประเมินผล
ภายใน  และผลของการรวมมอืปฏบัิติเปนไป
ตามแนวทางท่ีวางไวพอสมควร   

                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 

กองสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตำบลเม็กดำ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕ 
องคประกอบ ของการควบคุมภายใน  รวมถึงการควบคุมภายนอกท่ีเพียงพอ  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานรวมกันระหวางพนักงานและประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธขาวสาร 
สาระตางๆ และการใหบริการกับประชาชนท่ัวไปและท่ัวถึงอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องตลอด        
   

 
 

ลงชื่อ................................................................ 

     (นางสาวศุภนิจ  ชาทะศรี) 
   ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน 

     ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 
            วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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