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                                                                    คํานาํ  
 
                    ดวยองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  เปนหนวยงานราชการที่ไดมีการติดตามการดําเนนิการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือประเมินผลและควบคุมการบริหารจัดการภายใน
องคกรใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   ขอบังคับ  และกําหนดมาตรฐานในการควบคุมภายในเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน  ซึ่งกําหนดไวปละหนึ่งครั้ง  โดยจะตองแสดงขอมูล   สรุปภารกิจ  และวัตถุประสงค
การดําเนินงานที่สําคัญในระดบัหนวยรับตรวจ ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  ความเส่ียงที่สําคัญ  
ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมควบคุม  ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน  และวิธีการติดตามประเมินผล  
มาตรการปองกันและแกไขปญหาในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง นํามาจัดทําแผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อปองกันความเสียหายจากความเสี่ยงตางๆ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
ในระดับองคกรเพิ่มข้ึน 
                    องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว ไดจัดทํารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน  ตาม  
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ  ๘  งวดประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓   ตั้งแต วันที่  ๑  เดือนตุลาคม   ๒๕๖๒  ถึงวันท่ี  ๓๐  
กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓  เปนที่เรียบรอยแลว  จึงจัดสงรายงานการประเมินผลองคประกอบของการควบคุม
ภายในตอผูกํากับดูแลเพื่อพิจารณาดาํเนินการตอไป 
 
 
                                                                               องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
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                                                                                                         แบบ ป.ค. ๑    
    
                                       หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เรียน  นายอําเภอนาคู 

                  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสาํหรับงวดตั้งแต 
วันที ่๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกจิของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดาํเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

                 จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงาน 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอนาคู  อยางไรก็ดี  
ยังมีความเสี่ยง และไดกําหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไวปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังน้ี 
        ๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดมาตรการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
           ๑.๑.สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
              ๑.๑.๑ งานปองกันกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟปา  พบความเสี่ยงจากสภาพพื้นท่ีโดยรอบ อบต. บอแกว 
บางแหงเปนที่ราบสูง เนินเขาเวลาเกิดเพลิงไหม รถดับเพลิงไมสามารถเขาไปในพื้นที่บริเวณเกิดเหตุได 
               ๑.๑.๒ งานปองกันอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณท่ีมี 
บานเรือนหนาแนน รถดับเพลิง ไมสามารถเขาไปในบรเิวณท่ีเกิดเหตุได 
           ๑.๒ กองการคลัง 
               ๑.๒.๑ งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากพื้นที่ อบต.บอแกว แนวเขตพื้นท่ี
ซ้ําซอนกับองคกรปกครองถิ่นอ่ืน จึงเก็บภาษีบริเวณที่พื้นที่ซ้ําซอนไดไมครบถวน 
               ๑.๒.๒ งานพัสดุ พบความเสี่ยงจากการควบคุมพัสดุ เนื่องจากพัสดุชาํรุดเสียหาย ระหวางกลาง 
ปงบประมาณ แลวไมมีสถานที่เก็บซากพัสดุ ซากพัสดุเหลานั้นอาจสูญหายหรือเสื่อมหายตามสภาพพัสดุนั้น 
           ๑.๓ กองชาง 
               ๑.๓.๑ งานออกแบบกอสราง กรณีที่มีความจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีตองผาน
การรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี   อบต.บอแกวไมมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีรับรอง
แบบแปลน 
               ๑.๓.๒ งานสํารวจโครงการกอสราง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดดําเนินโครงการ 
กอสรางแลว เกิดขอโตแยงเรื่องแนวเขตกับที่ดินกับเอกชนเนื่องจากแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนหลักมุดสูญ
หาย ประชาชนไมทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชนที่ชัดเจน  
 
 
 
                                                                                                          /-๒- ๑.๔ กองการ... 
 
 
 
 
 



                                                           -๒- 
 
           ๑.๔ กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  ๑.๔.๑ พบความเสี่ยงงานการจัดหาพัสดุของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เนื่องจากศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรง จึงไดแตงตั้งบุคลากรครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
เจาหนาที่พัสดุ ซึ่งขาดความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ 
อาจเปนเหตุใหการจัดหาพัสดอุาจไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
                  ๑.๔.๒ งานการเงินและการบัญชีของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแตงตั้งเจาหนาที่ธุรการ เปน
เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขาดความรูกฎหมายเก่ียวกับระเบียบเก่ียวกับการเบิก
จายเงินและการจัดทาํบัญชีการเงิน อาจเปนเหตุใหการจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ การจัดทําบญัชีการเงนิไมเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
              ๑.๕  กองสาธารณสุข ฯ  
                  -  งานบริการสาธารณสุข กิจกรรมบริการสงตอการแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากอาสาสมัครลาออก
ไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ผานการฝกอบรมดานสงตอการแพทยฉุกเฉิน 

       ๒. การปรับปรุงการควบคมุภายใน                  
             ๒.๑ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
              ๒.๑.๑ งานปองกันกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟปา  พบความเสี่ยงจากสภาพพื้นท่ีโดยรอบ อบต. บอแกว 
บางแหงเปนที่ราบสูง เนินเขาเวลาเกิดเพลิงไหม รถดับเพลิงไมสามารถเขาไปในพื้นที่บริเวณเกิดเหตุได 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดเตรียมกําลัง อปพร.และอุปกรณดับเพลิงขนาดเล็กพรอมที่จะ
เขาไปดับเพลิงบริเวณที่เกิดเพลิงได 
              ๒.๑.๒ งานปองกันอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว พื้นที่ชุมชนบริเวณท่ีมี 
บานเรือนหนาแนน รถดับเพลิง ไมสามารถเขาไปในบรเิวณท่ีเกิดเหตุได 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดซื้อสายทอน้ําดับเพลิงเพ่ิมความยาวขึ้น และจัดเตรียมกําลัง  
อปพร.และอุปกรณดับเพลิงขนาดเล็กพรอมที่จะเขาไปดับเพลิงบริเวณที่เกิดเพลิงได 
             ๒.๒ กองการคลัง 
               ๒.๒.๑ งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากพื้นที่ อบต.บอแกว แนวเขตพื้นท่ี
ซ้ําซอนกับองคกรปกครองถิ่นอ่ืน จึงเก็บภาษีบริเวณที่พื้นที่ซ้ําซอนไดไมครบถวน 
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ตกลงแบงแนวเขตพื้นที่ซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ใหชัดเจนแลวปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหม 
               ๑.๒.๒ งานพัสดุ พบความเสี่ยงจากการควบคุมพัสดุ เนื่องจากพัสดุชาํรุดเสียหาย ระหวางกลาง 
ปงบประมาณ แลวไมมีสถานที่เก็บซากพัสดุ ซากพัสดุเหลานั้นอาจสูญหายหรือเสื่อมหายตามสภาพพัสดุนั้น 
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยใหเจาหนาท่ีพัสดุ ตรวจสอบรวบรวมพัสดุที่ชํารุดเสียหายระหวาง
กลางปงบประมาณเสนอแตงกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อทําลาย จําหนายพัสดุนัน้ในระหวางกลาง
ปงบประมาณ 
              ๒.๓ กองชาง 
               ๒.๓.๑ งานออกแบบกอสราง กรณีที่มีความจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีตองผาน
การรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี   อบต.บอแกวไมมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีรับรอง
แบบแปลน  
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จางเหมาวิศวกรผูมีใบอนญุาตประกอบวิชาชพีออกแบบแปลน 
เปนรายโครงการ 
 
                                                                                                  /-๓- ๒.๓.๒ งานสํารวจ.... 
 



 
                                                          -๓- 
  
               ๒.๓.๒ งานสํารวจโครงการกอสราง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดดําเนินโครงการ 
กอสรางแลว เกิดขอโตแยงเรื่องแนวเขตกับที่ดินกับเอกชนเนื่องจากแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนหลักมุดสูญ
หาย ประชาชนไมทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชนที่ชัดเจน  
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย รังวัดตรวจสอบหลักมุด ปกปายแนวเขตที่สาธารณประโยชนให 
ชัดเจน หากชํารุดเสียหาย ติดตั้งซอมแซมใหเรียบรอย 
            ๒.๔. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 ๒.๔.๑ พบความเสี่ยงงานการจัดหาพัสดุของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรง จึงไดแตงตั้งบุคลากรครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
เจาหนาที่พัสดุ ซึ่งขาดความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ 
อาจเปนเหตุใหการจัดหาพัสดอุาจไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยสงเจาหนาที่พัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการฝกอบรมความรู 
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒.๔.๒ งานการเงินและการบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีธุรการ เปนเจาหนาที่
การเงนิและบัญชี ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขาดความรูกฎหมายเก่ียวกับระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงนิ
และการจัดทําบัญชีการเงิน อาจเปนเหตุใหการจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีการเงินไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
                ปรับปรุงการควบคมุภายในโดยสงเจาหนาที่การเงินและบัญชีศูนยพัฒนาเดก็เล็กเขารับการ
ฝกอบรมความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ 
และการตรวจเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แลท่ีแกไขถึงฉบับปจจุบัน 
             ๒.๕  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                     งานบริการสาธารณสุข กิจกรรมบริการสงตอการแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากอาสาสมัครลาออก
ไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานสงตอการแพทยฉุกเฉินปรบัปรุงการควบคุม
ภายในโดยรับอาสมัครกูชีพ และสงอาสมัครกูชีพเขารับการฝกอบรมความรูดานสงตอการแพทยฉุกเฉิน 
 
                                                                                                                                                                                                            

                     นายธนศักดิ์  เหลาแหลม  ผูรายงาน 
                                                                                  นายกองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว   
                                                                                      วันท่ี ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

                                                                         -๔- 
                                                                                                               แบบ ป.ค.๖    
 
                   รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

                  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสาํหรับงวดตั้งแต 
วันที ่๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๓๐   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด 
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักการปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกจิของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดาํเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

                 จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเห็นวาการควบคุมภายในของหนวยงาน 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอนาคู  อยางไรก็ดี  
ยังมีความเสี่ยง และไดกําหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไวปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังน้ี 
        ๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดมาตรการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
           ๑.๑.สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
              ๑.๑.๑ งานปองกันกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟปา  พบความเสี่ยงจากสภาพพื้นท่ีโดยรอบ อบต. บอแกว 
บางแหงเปนที่ราบสูง เนินเขาเวลาเกิดเพลิงไหม รถดับเพลิงไมสามารถเขาไปในพื้นที่บริเวณเกิดเหตุได 
               ๑.๑.๒ งานปองกันอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว พ้ืนท่ีชุมชนบริเวณท่ีมี 
บานเรือนหนาแนน รถดับเพลิง ไมสามารถเขาไปในบรเิวณท่ีเกิดเหตุได 
           ๑.๒ กองการคลัง 
               ๑.๒.๑ งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากพื้นที่ อบต.บอแกว แนวเขตพื้นท่ี
ซ้ําซอนกับองคกรปกครองถิ่นอ่ืน จึงเก็บภาษีบริเวณท่ีพื้นที่ซ้ําซอนไดไมครบถวน 
               ๑.๒.๒ งานพัสดุ พบความเสี่ยงจากการควบคุมพัสดุ เนื่องจากพัสดุชาํรุดเสียหาย ระหวางกลาง 
ปงบประมาณ แลวไมมีสถานที่เก็บซากพัสดุ ซากพัสดุเหลานั้นอาจสูญหายหรือเสื่อมหายตามสภาพพัสดุนั้น 
           ๑.๓ กองชาง 
               ๑.๓.๑ งานออกแบบกอสราง กรณีที่มีความจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีตองผาน
การรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี   อบต.บอแกวไมมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีรับรอง
แบบแปลน 
               ๑.๓.๒ งานสํารวจโครงการกอสราง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดดําเนินโครงการ 
กอสรางแลว เกิดขอโตแยงเรื่องแนวเขตกับที่ดินกับเอกชนเนื่องจากแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนหลักมุดสูญ
หาย ประชาชนไมทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชนที่ชัดเจน  
 
 
 
                                                                                                         /-๒- ๑.๔ กองการ..... 
 
 
 
 



                                                           -๕- 
 
           ๑.๔ กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                  ๑.๔.๑ พบความเสี่ยงงานการจัดหาพัสดุของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เนื่องจากศนูยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรง จึงไดแตงตั้งบุคลากรครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
เจาหนาที่พัสดุ ซึ่งขาดความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ 
อาจเปนเหตุใหการจัดหาพัสดอุาจไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
                  ๑.๔.๒ งานการเงินและการบัญชีของศนูยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแตงตั้งเจาหนาที่ธุรการ เปน
เจาหนาที่การเงนิและบัญชี ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขาดความรูกฎหมายเก่ียวกับระเบียบเก่ียวกับการเบิก
จายเงินและการจัดทาํบัญชีการเงิน อาจเปนเหตุใหการจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิ การจัดทําบญัชีการเงนิไมเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
              ๑.๕  กองสาธารณสุข ฯ  
                  -  งานบรกิารสาธารณสุข กิจกรรมบริการสงตอการแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากอาสาสมัครลาออก
ไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ผานการฝกอบรมดานสงตอการแพทยฉุกเฉิน 

       ๒. การปรับปรุงการควบคมุภายใน                  
             ๒.๑ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
              ๒.๑.๑ งานปองกันกันอัคคีภัยที่เกิดจากไฟปา  พบความเสี่ยงจากสภาพพื้นท่ีโดยรอบ อบต. บอแกว 
บางแหงเปนที่ราบสูง เนินเขาเวลาเกิดเพลิงไหม รถดับเพลิงไมสามารถเขาไปในพื้นที่บริเวณเกิดเหตุได 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดเตรียมกําลัง อปพร.และอุปกรณดบัเพลิงขนาดเล็กพรอมท่ีจะ
เขาไปดับเพลิงบริเวณที่เกิดเพลิงได 
              ๒.๑.๒ งานปองกันอัคคีภัยที่เกิดเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว พื้นที่ชุมชนบรเิวณที่มี 
บานเรือนหนาแนน รถดับเพลิง ไมสามารถเขาไปในบรเิวณท่ีเกิดเหตุได 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จัดซื้อสายทอนํ้าดับเพลิงเพ่ิมความยาวขึ้น และจัดเตรียมกําลัง  
อปพร.และอุปกรณดับเพลิงขนาดเล็กพรอมที่จะเขาไปดับเพลิงบริเวณที่เกิดเพลิงได 
             ๒.๒ กองการคลัง 
               ๒.๒.๑ งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เนื่องจากพื้นที่ อบต.บอแกว แนวเขตพื้นท่ี
ซ้ําซอนกับองคกรปกครองถิ่นอ่ืน จึงเก็บภาษีบริเวณที่พื้นที่ซ้ําซอนไดไมครบถวน 
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย ตกลงแบงแนวเขตพื้นที่ซ้ําซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ใหชัดเจนแลวปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหม 
               ๑.๒.๒ งานพัสดุ พบความเสี่ยงจากการควบคุมพัสดุ เนื่องจากพัสดุชาํรุดเสียหาย ระหวางกลาง 
ปงบประมาณ แลวไมมีสถานที่เก็บซากพัสดุ ซากพัสดุเหลานั้นอาจสูญหายหรือเสื่อมหายตามสภาพพัสดุนั้น 
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยใหเจาหนาท่ีพัสดุ ตรวจสอบรวบรวมพัสดุที่ชํารุดเสียหายระหวาง
กลางปงบประมาณเสนอแตงกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อทําลาย จําหนายพัสดุนัน้ในระหวางกลาง
ปงบประมาณ 
              ๒.๓ กองชาง 
               ๒.๓.๑ งานออกแบบกอสราง กรณีที่มีความจําเปนตองมีแบบรูปรายการงานกอสรางท่ีตองผาน
การรับรองจากผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี   อบต.บอแกวไมมีวิศวกรผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีรับรอง
แบบแปลน  
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย จางเหมาวิศวกรผูมีใบอนญุาตประกอบวิชาชพีออกแบบแปลน 
เปนรายโครงการ 
 
                                                                                                  /-๓- ๒.๓.๒ งานสํารวจ.... 
 



 
                                                          -๖- 
  
               ๒.๓.๒ งานสํารวจโครงการกอสราง เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดดําเนินโครงการ 
กอสรางแลว เกิดขอโตแยงเรื่องแนวเขตกับที่ดินกับเอกชนเนื่องจากแนวเขตท่ีสาธารณประโยชนหลักมุดสูญ
หาย ประชาชนไมทราบแนวเขตที่สาธารณประโยชนที่ชัดเจน  
              ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย รังวัดตรวจสอบหลักมุด ปกปายแนวเขตที่สาธารณประโยชนให 
ชัดเจน หากชํารุดเสียหาย ติดตั้งซอมแซมใหเรียบรอย 
            ๒.๔. กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                 ๒.๔.๑ พบความเสี่ยงงานการจัดหาพัสดุของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรง จึงไดแตงตั้งบุคลากรครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปน
เจาหนาที่พัสดุ ซึ่งขาดความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ 
อาจเปนเหตุใหการจัดหาพัสดอุาจไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
               ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยสงเจาหนาที่พัสดุศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารับการฝกอบรมความรู 
กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                ๒.๔.๒ งานการเงินและการบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแตงตั้งเจาหนาท่ีธุรการ เปนเจาหนาที่
การเงนิและบัญชี ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งขาดความรูกฎหมายเก่ียวกับระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงนิ
และการจัดทําบัญชีการเงิน อาจเปนเหตุใหการจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน การจัดทําบัญชีการเงินไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 
                ปรับปรุงการควบคมุภายในโดยสงเจาหนาที่การเงินและบัญชีศูนยพัฒนาเดก็เล็กเขารับการ
ฝกอบรมความรูกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงนิ 
และการตรวจเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แลท่ีแกไขถึงฉบับปจจุบัน 
             ๒.๕  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
                     งานบริการสาธารณสุข กิจกรรมบริการสงตอการแพทยฉุกเฉิน เนื่องจากอาสาสมัครลาออก
ไปประกอบอาชีพอ่ืน ทําใหขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานสงตอการแพทยฉุกเฉินปรบัปรุงการควบคุม
ภายในโดยรับอาสมัครกูชีพ และสงอาสมัครกูชีพเขารับการฝกอบรมความรูดานสงตอการแพทยฉุกเฉิน 
 
 
                                                                                   นางสาวสลิลทิพย  โพธิ์มูล    ผูรายงาน                                                                                                                             
                                                                                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   
                                                                                       วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              -๗-      
                                                                                                              แบบ ปค.๔                                 
                                    ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                       รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
              องคประกอบการควบคุมภายใน 
                                

               ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           

     
๑.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
       ๑.๑  สํานักงานปลัด          
- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ได
กําหนดใหมีการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่แตละคนไวอยางชัดเจนและแจงใหทุกคน
ทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามคําสั่งแบงงานที่ 
๓๙๐/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยแบง
งานออกเปน  ๑๒  งาน  คือ  งานบริหารงานท่ัวไป  
งานแผนงานและงบประมาณ งานสารบัญธุรการ งาน
จัดการทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย  งานกฎหมายและคดี  งาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมอาชีพและ
พัฒนาชุมชน  งานสงเสริมการเกษตร งานอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสารณภัย งานดูแลและทําความ
สะอาดบริเวณสถานที่  
      - นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล และประกาศ ก. อบต.  และมติ ก.
อบต. จังหวัดกาฬสินธุ กําหนด 
       - เพิ่มความรู ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการสงพนักงานไป
อบรม เพิ่มความรู  ความชํานาญ  จากสถาบันตางๆ 
        - กําหนดการประเมินผลงานพนักงานอยางนอย
ปละ ๒ ครั้ง เพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังมีความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่และเปนไปตามที่
หนวยงานคาดหวัง 
       - ประกาศกําหนดประมวลจริยธรรมของผูบริหาร
ทองถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ิน 
และกําหนดขอตกลงรวมกันในการบริหารที่สุจริตและ
โปรงใส 
       - โครงสรางหนวยงานกําหนดสายงานตามสาย
บังคับบัญชาจากระดับบริหารลงสูหัวหนางานหนวยงาน  
หัวหนาสํานักงานปลัดกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการ พนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด 

 
 ๑.ผลการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม 
  ๑.๑ ผลจากการประเมินสาํนักงานปลัดมีการแบง
งานออกเปน ๑๒ งาน โดยมีการมอบหมายแตละ
งานใหเจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบตามอํานาจ
ตําแหนงหนาที่ โดยมี่คาํสั่งเปนลายลักษณอักษรแจง
ใหเจาหนาที่แตละคนทราบ 
- การปฏิบัติงานเปนไปตามโครงสรางสายงานการ
บริหารงานตามสายบังคับบัญชาระดับสูง ลงมาสู
ระดับลาง  มีการมอบหมายงานโดยเปนคําสั่งรักษา
ราชการแทน และปฏิบัติราชการแทนเปนไปตาม
ระเบียบการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด 
- มีการสงเสริมเพิ่มความรูใหแกบุคลากรทุกตําแหนง 
โดยการสงเจาหนาท่ีเขาอบรมตามโครงการตางๆ ท่ี
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดอบรมและ
ตามที่หนวยงานอ่ืนจัดอบรม และหนวยงาน อบต.จัด
อบรมเอง 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง 
ในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกป  
- มีการประกาศใชประมวลจรยิธรรมของผูบริหาร
ทองถ่ินและประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถิ่น 
และแจงใหทุกคนทราบและมีบันทึกขอตกรวมกันใน
การบริหารที่สุจริตและโปรงใส 
- หัวหนาสํานักงานปลัดไดติดตาม กํากับดูแล 
ใหเจาหนาที่ทุกคน ไดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
และประชุมเจาที่ประจําทุกเดือน 

                                                               



                                                               -๘-                                                                                                          
.                                                                                                            แบบ  ปค.๔   
                                   ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                       รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                            

                ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           

 
๑.๒ กองคลัง          
  - กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ได
กําหนดการมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่แตละคนไวอยางชัดเจนและแจงใหทุก
คนทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามคําสั่งแบง
งานที่ ๓๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒  
โดยแบงงานออกเปน  ๕  งาน คือ  งานบริหารงาน
คลัง  งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
      - นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล และประกาศ ก. อบต.  และมติ ก.
อบต. จังหวัดกาฬสินธุ กําหนด 
       - ดานความรู ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดใหมีการสง
พนักงานไปอบรมเพิ่มความรู   ในเรื่องระเบียบ
กฎหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ ตลอดจนการ
จัดซื้อจัดจาง  จากสถาบันตางๆจัดฝกอบรม 
        - กําหนดใหมีการประเมินผลงานพนักงานอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังมีความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่และเปนไปตามที่
หนวยงานคาดหวัง 
       - มีการประกาศกําหนดจริยธรรมของผูบริหาร
ทองถิ่นและพนกังานสวนตาํบลและบันทึกขอตกลง
รวมกันระหวางผูบริหารพนักงานสวนตาํบลวาจะ
ปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตและโปรงใส 
       - โครงสรางหนวยงานมีสายงานระดับบริหาร
และหัวหนางานกํากับดูแล ตรวจสอบทําใหการ
ปฏิบัติงานไปตามระเบียบกฎหมาย 
        
 

        

    
  ๑.๒    ผลจากประเมินสวนกองคลังมีการแบงงาน
ออกเปน ๕ งาน โดยมีการมอบหมายแตละงานให
เจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบตามอํานาจตําแหนง
หนาที่ โดยมี่คําสั่งเปนลายลักษณอักษรแจงให
เจาหนาที่แตละคนทราบ 
- การปฏิบัติงานเปนไปตามโครงสรางสายงานการ
บริหารงานตามสายบังคับบัญชาระดับสูง ลงมาสู
ระดับลาง มีการมอบหมายงานโดยเปนคําสั่ง
มอบหมายใหรักษาราชการแทน และปฏิบัติราชการ
แทนเปนไปตามระเบียบการบรหิารบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด 
- มีการสงเสริมเพิ่มความรูใหแกบุคลากรทุกตําแหนง 
โดยการสงเจาหนาที่เขาอบรมตามโครงการตางๆ ที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดอบรมและ
ตามที่หนวยงานอ่ืนจัดอบรม และหนวยงาน อบต.จัด
อบรมเอง 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง 
ในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกป  
- มีการประกาศใชประมวลจรยิธรรมของผูบริหาร
ทองถ่ินและจริยธรรมพนักงานสวนตําบล และจัดทํา
บันทึกรวมกันระหวางผูบริหารพนักงานสวนตาํบลวา
จะปฏิบัติหนาที่โดยสุจริตและโปรงใส 
- ผูอํานวยกองคลังไดติดตาม กํากับดูแล 
ใหเจาหนาท่ีทุกคน ไดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
อยางเครงครัด ซึ่งสภาพแวดลอมการควบคมุอยูใน
เกณฑระดับดี 
 
 
 

 
 

                                               
 



 
                                                             -๙- 
.                                                                                                             แบบ  ปค.๔   
                               ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
             สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                           

               ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           

 
๑.๓   กองชาง  
      - กองชางองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ได
มอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แตละคนไวอยางชัดเจนและแจงใหทุกคนทราบและ
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามคําสั่งแบงงานที่ ๓๙๐/
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยแบงงาน
ออกเปน  ๔  งาน คือ  งานบริหารงานโยธา  งาน
กอสราง งานขยายเขตซอมบํารุงไฟฟา  งานสารบรรณ 
      - นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคลได
กําหนดใหปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล
ขององคการบริหารสวนตําบล และประกาศ ก. อบต.  
และมติ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ กําหนด 
       - ดานความรู ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดใหสงพนักงานไป
อบรม เพิ่มความรู  ความชํานาญ  จากสถาบันตางๆ 
        - กําหนดใหมีการประเมินผลงานพนักงานอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังมีความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่และเปนไปตามที่
หนวยงานคาดหวัง 
       - กําหนดใหมีการประกาศกําหนดจริยธรรมของ
ผูบรหิารทองถ่ินและพนักงานสวนตําบลและบันทึกตก
ลงรวมกันระหวางผูบริหารทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล
วาจะรวมกันปฏิบัติหนาทีโดยสุจริตและโปรงใส 
       - กําหนดโครงสรางหนวยงานมีสายงานระดับ
บริหารและหัวหนางานกํากับดูแล ปฏิบัติงานตามสาย
บังคับบัญชา 

 
  
 
 
 
 
 

 
     ๑.๓   ผลจากประเมินกองชางมีการแบงงาน
ออกเปน ๔ งาน โดยมีการมอบหมายแตละงานให
เจาหนาที่แตละคนรับผิดชอบตามอํานาจตําแหนง
หนาที่ โดยมี่คาํสั่งเปนลายลักษณอักษรแจงให
เจาหนาที่แตละคนทราบ 
- การปฏิบัติงานเปนไปตามโครงสรางสายงานการ
บริหารงานตามสายบังคบับัญชาระดับสูง ลงมาสู
ระดับลาง มีการมอบหมายงานโดยเปนคําสั่งใหรักษา
ราชการแทน และปฏิบัติราชการแทนเปนไปตาม
ระเบียบการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด 
- มีการสงเสริมเพ่ิมความรูใหแกบุคลากรทุกตําแหนง 
โดยการสงเจาหนาที่เขาอบรมตามโครงการตางๆ ที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจัดอบรมและ
ตามที่หนวยงานอื่นจัดอบรม และหนวยงาน อบต.จัด
อบรมเอง 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง 
ในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกป  
- มีการประกาศใชประมวลจรยิธรรมของผูบริหาร
ทองถ่ินและจริยธรรมพนักงานสวนตําบล และบันทกึ
ขอตกลงรวมกันวาปฏิบัติหนาทีโดยสุจริตและโปรงใส 
- ผูอํานวยการกองชางไดติดตาม กํากับดูแล 
ใหเจาหนาที่ทุกคน ไดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
อยาเครงครดั  
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   ๑.๔ กองการศึกษาฯ      
            - กองการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบล
บอแกว มีการมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่แตละคนไวอยางชัดเจนและแจงใหทุก
คนทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามคําสั่งแบง
งานที่ ๓๙๐/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
โดยแบงงานออกเปน  ๕ งาน คือ  
         ๑. งานบริหารศึกษา   
         ๒. งานแผนงานและวิชาการ 
         ๓. งานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         ๔. งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
         ๕. งานกีฬาและนันทนาการ 
การงานปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล และประกาศ ก. อบต.  
และมติ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ กําหนด 
       - ดานความรู ทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดใหสงพนักงาน
เขารับอบรม เพิ่มความรู  ความชํานาญ  จากสถาบัน
ตางๆ 
        - กําหนดใหมีการประเมินผลงานพนักงานอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อความมั่นใจวาพนักงานยังมีความ
รับผิดชอบงานในตําแหนงหนาที่และเปนไปตามที่
หนวยงานคาดหวัง 
       - กําหนดใหมีการประกาศกําหนดจริยธรรมของ
ผูบรหิารทองถ่ินและพนักงานสวนตําบล 
       - โครงสรางหนวยงานมีสายงานบริหารระดับสูง
ลงมาสูหัวหนางานและระดับปฏิบัติงาน 
       - กําหนดใหมีการประเมินสุขภาพเด็กเล็กประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทกุแหงในแตละปงบประมาณ 
 
 
 

    
   ๑.๔     ผลจากประเมนิสวนกองการศกึษามีการแบง
งานออกเปน ๕ งาน โดยมีการมอบหมายแตละงานให
เจาหนาที่แตละคนรบัผิดชอบตามอํานาจตําแหนง
หนาที่ โดยมี่คาํสั่งเปนลายลักษณอักษรแจงให
เจาหนาที่แตละคนทราบ 
- การปฏิบัติงานเปนไปตามโครงสรางสายงานการ
บริหารงานตามสายบังคับบัญชาระดับสูง ลงมาสู
ระดับลาง มีการมอบหมายงานโดยเปนคําสั่ง
มอบหมายใหรองปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัว
ผูอํานวยการกองการศึกษากรณี ในกรณีผูอํานวยการ
กองการศึกษาเดินทางไปราชการ และปฏิบัติราชการ
แทนเปนไปตามระเบียบการบริหารบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบลกาํหนด 
- มีการสงเสริมเพ่ิมความรูใหแกบุคลากรทุกตําแหนง 
โดยการสงเจาหนาที่เขาอบรมตามโครงการตางๆ ที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจัดอบรมและ
ตามท่ีหนวยงานอื่นจัดอบรม และหนวยงาน อบต.จัด
อบรมเอง 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปละ ๒ ครั้ง 
ในเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกป  
- มีการประกาศใชประมวลจรยิธรรมของผูบริหาร
ทองถิ่นและจริยธรรมพนักงานสวนตําบล และแจงให
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
- ผูอํานวยกองการศึกษาไดตดิตาม กํากับดูแล 
ใหเจาหนาท่ีทุกคน ไดปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 
อยางเครงครัด 
- หนวยงานสาธารณสุขตําบลบอแกว ไดเขาตรวจ
สุขภาพเด็กเล็กทุกปงบประมาณ 
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   ๑.๕  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีการมอบอํานาจ 
หนาที่และความรับผิดชอบ ตามคําสั่ง แบงงานของสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ ๓๙๐ /๒๕๖๒  ลงวันที่ 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ซึ่งแบงงานออกเปน ๓ งานคือ 
      ๑. งานบรหิารสาธารณสขุ 
      ๒. งานสารบรรณและธุรการ 
      ๓. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยคําสั่งแบงงานขางตนระบุถึงหนาที่ความรับผิดชอบ
ของบุคคลากรแตละคนเปนลายลักษณอักษรและแจงให
ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
 -  นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติ
ตามเกณฑกฎ กพ.  และระเบียบการบริหารบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลและมติ ก. อบต. จังหวัด
กาฬสินธุกําหนด 

- ผูบรหิารมีการกําหนดวิสัยทัศนนโยบายการทาํงานที่มี
สายงานบังคับชากาํหนดอํานาจหนาที่ 

- มีการประกาศใชประมวลจรยิธรรมนักการเมือง
ทองถิ่นและจริยธรรมพนักงานสวนตําบล  

- เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยสงเจาหนาที่สวน
สาธารณสุข และบุคลากรเก่ียวของ เขาประชุม  อบรม
โครงการตางๆ เพิ่มเตมิความรูในการปฏิบัติงานทกุคน 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 

  
    
๑.๕ ผลจากการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีการแบงงานและ
มอบหมายงานที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกงาน โดย
แจงใหทุกคนทราบตามคําสั่งที่ท่ี ๓๙๐ /๒๕๖๒  ลง
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 - การบริหารงานเปนไปตามสายงานบังคับบัญชา 
และมีคาํสั่งแตงต้ังเจาหนาทีรักษาราชการแทนกรณี
หัวสวนไมสามารถปฏิบัติราชการได เปนไปตาม
ระเบียบการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบลและมติ ก. อบต. จังหวัดกาฬสินธุ 

   - ผูบรหิารไดประชุมชี้แจงนโยบายทุกเดือน แจง
ใหทกุคนถือปฎิบัติ 

    -มีการประกาศใชประมวลจริยธรรมนักการเมือง
ทองถ่ิน และประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบล
แจงใหทุกคนทราบและถือปฏิบัติ  

   - บุคลากรสวนสาธารณสุข ไดรับการฝกอบรม
เพิ่มเติมความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีทุกคน 
  จากการประเมินสภาพแวดลอมกองสาธารณสุข 
อยูในระดับดี  
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 ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
      ๒.๑   สํานกัปลัด 
      สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
วิเคราะหความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก โดยกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมให
สอดคลองกับวัตถุประสงคระดับองคกร และมีการ
วิเคราะห ระบุความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงาน  จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว พบความเสี่ยงดงันี้  
   -งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     (๑) อัคคีภัยเกิดจากไฟปา พบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ
ตําบลบอแกว ลอมรอบดวยทุงนาและภูเขา ฤดูแลง
มักจะเกิดไฟปาเกิดจากประชาชนที่เขาไปหาของปา
บนภูเขาและจุดไฟ แลวเกิดไฟปาลุกลามลงมาที่ทุงนา 
โดยมีหญาแหง เศษฟางขาว ซึ่งเปนเชื้อเพลิงอยางดี 
ประกอบกับมีลมแรง ทําใหเกิดไฟไหมลุกลามในวง
กวางอยางรวดเร็วยากตอการจะดับไฟไดเปนเหตุให
ทรัพยสินราษฎรถูกไฟไหมเสียหาย   
     (๒)  อัคคีภัยที่เกิดจากไฟไหมบานอาคารท่ีอยู
อาศัย เชนไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว เปนความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก เนื่องจากปจจุบัน
ชาวบานไดไดใชเครื่องไฟฟา และกาซหุงตมเปน
จํานวนมาก ชาวบานขาดความรูในเรื่องการใชไฟฟา
และกาซหุงตมเปนเหตุใหเกิดไฟฟาซ็อตและกาซหุงตม
รั่วเกิดไฟไหมบานเรือน อาคารสถานที่สรางความ
เสียหายแกประชาชน 
 
 

    
  ๒.ผลการประเมินกิจกรรมควบคมุ 
    ๒.๑ ผลจากการประเมินสํานักงานปลัดได
วิเคราะหความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก มีความเสี่ยง
ดังนี้ 
-งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     (๑) อัคคีภัยเกิดจากไฟปา พบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ
ตําบลบอแกว ลอมรอบดวยทุงนาและภูเขา ฤดูแลง
มักจะเกิดไฟปาเกิดจากประชาชนที่เขาไปหาของปา
บนภูเขาและจุดไฟ แลวเกิดไฟปาลุกลามลงมาที่ทุงนา 
โดยมีหญาแหง เศษฟางขาว ซึ่งเปนเชื้อเพลิงอยางดี 
ประกอบกับมีลมแรง ทําใหเกิดไฟไหมลุกลามในวง
กวางอยางรวดเร็ว 
     (๒)  อัคคีภัยที่เกิดจากไฟไหมบาน อาคารท่ีอยู
อาศัย เชนไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว เปนความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก สํานักงานปลัดมีการ
ประเมินความเสียง การวิเคราะหความเสี่ยงมีการระบุ
สาเหตุของความเสี่ยงท่ีชัดเจนครอบคุมอยูในเกณฑ
ระดับดี สามารถนําไปสูการวางแผนควบคุมความเสี่ยง
ไดดี 
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                ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

     ๒.๒  สวนการคลัง 
       -  กองคลังองคการบรหิารสวนตาํบลบอแกว  
ไดกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วัตถปุระสงคระดับองคกร และมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  
จากการวิเคราะหองคประกอบการควบคุมภายนอกและ
ภายในกองคลัง องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว  
พบความเสี่ยงดังนี้ 
    - งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางพบ
ความเสี่ยง เนื่องจากขอมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชน  
การแบงแยกที่ดิน โอนเปลี่ยนแปลงผูถือกรรมสทิธ์ิที่ดิน 
หรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคารสถานท่ี เปน
เหตุทําใหการจัดเก็บภาษีไมถูกตองและไมครบถวน 
  -  งานพัสดุ พบความเสีย่งจากทะเบียนคุมพัสดุไมตรง
กับพัสดุที่มีอยูจริง เนื่องจากพัสดุที่ชํารุด แตกหัก 
เสื่อมสภาพ ไมสามารถซอมแซมนํามาใชประโยชนไดอีก 
ไมมีที่เก็บและยังไมไดถูกทําลายหรือจําหนายออกจาก
ทะเบียนคุมพัสดุ ทําใหซากพัสดุเหลาน้ันมีโอกาส 
สูญหาย    

 ๒.๓ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
กําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วัตถปุระสงคระดับองคกร มีการวิเคราะหความเสี่ยง 
จากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  จากการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว พบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกดังนี้  
   ๑.งานออกแบบกอสราง ที่มีความจําเปนตองมีแบบ
รูปรายการงานกอสรางท่ีตองผานการรับรองจากผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลบอแกวไมมีวิศวกรผูมีใบประกอบวิชาชีพรับรอง 
จึงมีความจําเปนตองใหวิศวกรจากหนวยงานอ่ืน
ออกแบบหรือรับรองให 

                 
    ๒.๒ ผลจากการประเมิน กองคลังองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกวไดวิเคราะหความเสี่ยงท้ังปจจัย
ภายในและภายนอก มีการระบุความเสี่ยง และ
สาเหตุของความเสี่ยงเพื่อนําไปสูการควบคุมความ
เสี่ยง เชน 
 -งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
สาเหตุขอมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเชน การ
แบงแยกที่ดิน โอนเปลี่ยนแปลงผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
หรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคารสถานที่ 
 -  งานพัสดุสาเหตจุากทะเบียนคุมพัสดุอาจไมตรง
กับพัสดุที่มีอยูจริง เนื่องจากพัสดุที่ชํารุด แตกหัก 
เสื่อมสภาพ ไมสามารถซอมแซมนํามาใชประโยชนได
อีก ไมมีที่เก็บและยังไมไดถูกทําลายหรือจําหนาย
ออกจากทะเบียนคุมพัสดุ ทําใหซากพัสดุเหลานั้นมี
โอกาสสูญหาย หรือเสื่อมสลาย ตามสภาพ การ
ประเมินความเสี่ยงของกองคลังครอบคุมงานไดอยูใน
เกณฑระดับดี 
    
 
 ๒.๓ ผลจากการประเมินความเสี่ยง  กองชาง
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดวิเคราะหและ
กําหนดความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยภายใน มีการ
ระบุปญหาสาเหตุของความเสี่ยง  และแนวทางที่
แกปญหาความเสี่ยงอยางชัดเจน ดังนี้ 
  - งานกอสรางพบความเสี่ยงจากออกแบบรูปแบบ
รายการงานกอสราง ไมมีวิศวกรตรวจสอบแบบและ
รับรองแบบทําใหเกิดความเสี่ยง ไมมีมาตรฐานใน
งานกอสราง   
 

 



                                                               -๑๔-  
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                ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

       
    -  งานสํารวจโครงการกอสราง พบความเสี่ยงจาก
การขอใชพื้นที่กอสราง เนื่องจากเจาของพื้นที่ยินยอมให
ใ ช พื้ น ท่ีแล ว ไม ไ ด ทํ าหนั ง สื ออุ ทิ ศที่ ดิน ให เปน ท่ี
สาธารณประโยชน เมื่อที่ดินดังกลาวโอนไปใหบุคคลอ่ืน
แลวเกิดการโตแยงสิทธิในที่ดินภายหลัง 
 
 
๒.๔ กองการศกึษาฯ 
  -กองการศึกษาองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว  
ไดกําหนดวัตถุประสงคระดับกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วัตถปุระสงคระดับองคกร และไดวิเคราะหความเสี่ยง 
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน  จากการวิเคราะห
องคประกอบภายในและภายนอกของกองการศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว พบความเสี่ยงดังน้ี  

(๑) งานพัสดุกองการศึกษาฯ เนื่องจากศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กไดรับเงินอุดหนุน หรืองบประมาณจากทองถ่ิน
ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางเอง ไมมีเจาหนาที่พัสดุ
โดยตรง จึงแตงตั้งครูศูนยฯ เปนเจาหนาพัสดุ ทาํใหการ
จัดจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายพัสดุอาจไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย 

(๒) งานการเงินและบัญชี เกิดความเสี่ยงเนื่องจาก 
 ไมมีเจาหนาที่การเงนิการบัญชีโดยตรงตองแตงตั้ง
เจาหนาที่ธุรการใหเปนเจาหนาที่การเงนิและบัญชีอาจ
ทําใหจัดทําฎีกาเบิกจายงบประมาณและการจัดทําบัญชี
การเงนิไมถูกตอง 
 
 

   
- งานสํารวจโครงการกอสราง พบความเสี่ยงจาก
การขอใชพื้นที่กอสราง เนื่องจากเจาของพื้นที่
ยินยอมใหใชพื้นที่แลวไมไดทําหนังสืออุทิศที่ดินให
เปนที่สาธารณประโยชนเม่ือที่ดินดังกลาวโอนไปให
บุคคลอ่ืนแลวเกิดการโตแยงสิทธิในที่ดินภายหลัง 
 การประเมินความเสี่ยงของกองชางครอบคลุม
ภารกิจอยูในเกณฑระดับดี สามารถนําความเสี่ยง 
ท่ีเกิดข้ึน มากําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงได 
๒.๔  ผลจากการประเมิน  กองการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวไดวิเคราะหความเสี่ยงทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่เปนสาเหตุของ
ความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่ชัดเจน เชน  
กองการศึกษาฯ ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ดาํเนินการจัดหาพัสดุเอง กองการศึกษาฯ 
ไดแตงตั้งขาราชการครู ใหมีหนาที่เปนเจาหนาที่
พัสดุ และแตงตั้งเจาพนักงานธุรการเปนเจาหนาที่
การเงินและบัญชี ซึ่งบุคคลที่ไดรับ 
แตงตั้งใหทําหนาที่ดังกลาว อาจไมมคีวามรู 
เก่ียวกับกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และความรูเก่ียวกับการจัดทําจัดทาํฎีกาขอ
อนุมัติเบิกจายงบประมาณและจัดทําบัญชีการเงิน 
จึงไดกําหนดความเสี่ยงไว เพื่อนําไปสู 
มาตรการควบคุมความเสี่ยงไว อยูในเกณฑ 
ระดับดี 
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๒.๕  กองการสาธารณสุขฯ 
กองการสาธารณสุขไดประเมินความเสี่ยง กําหนด
องคประกอบความเสี่ยงดังนี้ 
-  การระบุความเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวของ
สัมพันธกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรม 
-  การกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการพิจารณา
ระดับความเสี่ยง เชน ระดับต่ํา  ระดับปานกลาง  และ
ระดับดี  
-  การพิจารณาความคุมคาของตนทุนที่เกิดจากการ
กําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยง 
-  การกําหนดกิจกรรมการควบคมุเพ่ือจัดการกับความ
เสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
- สวนสาธารณสุขฯ มีการกําหนดความเสี่ยงกิจกรรม 
ระบบสงตอการแพทยฉุกเฉิน  มีจุดออนเกิดจากผู
ปฎิบัติงานดานการแพทยฉุกเฉินไมมีความรูเพียงพอ
และจํานวนผูปฎิบัติงานไมเพียงพอกับภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 
๓ กิจกรรมการควบคมุ 
    ๓.๑ สํานักงานปลัด 
     (๑) การควบคมุความเสี่ยงอัคคีภัยทีเกิดจากไฟปา 

       - รณรงค ประชาสัมพันธ ใหชาวบานที่เขาไปหา
ของปา ลาสัตว ใหงดกอไฟหรือถามีความจําเปนตองกอ
ไฟก็ใหดับไฟสนิทกอนออกจากพื้นที่ไป       
       - อบต. บอแกว แตงตั้งเจาหนาที่อยูเวร ยาม รับ
แจงเหตุกรณีเกิดเพลิงไหมตลอด ๒๔ ชั่วโมง พรอม
รถดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง  
       - ฝกอบรมผูนําชุมชน เพื่อเพิ่มทักษะในการดับไฟ
ปาในเบื้องตน เพื่อเผยแพรความรูสูชุมชนในพื้นที่ตอไป 
 

 
  ๒.๕   ผลจากการประเมิน กองสาธารณสุขฯ   
มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกร และมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่
อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน จากการวิเคราะหองคประกอบการ
ควบคมุภายในของสวนสาธารณสุขพบความเส่ียงมี
นัยสําคญั อยูระดับปานกลาง งานบริการ
สาธารณสุขกิจกรรมระบบสงตอการแพทยฉุกเฉิน 
จุดออนที่เกิดจากผูปฏิบัติงานดานการสงผูปวยไมมี
ความรูเพียงพอขาดทกัษะในการสงตอผูปวยและ
จํานวนผูปฏิบัติงานไมเพียงพอ 
กองสาธารณสุขฯ ไดกําหนดสาเหตุของความเสี่ยง
แลวนํามาวิเคราะหกําหนดกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงไดอยูในเกณฑระดับดี 
 
๓.   ผลการประเมินกิจกรรมควบคุม 
 ๓.๑ การประเมินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
      สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
บอแกว ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
จากอัคคีไฟปาไดอยูในเกณฑระดับดี มีการกําหนด
กิจกรรมปองกันเชน การรณรงค ประชาสัมพันธ ขอ
ความรวมมือจากชาวบานในการปองกันไฟปา 
กําหนดกิจกรรม ระงบัเหตุ แตงต้ังเจาหนาที่ 
อยูเวร ยาม รับแจงเหตุ เตรียมความพรอมที่ 
จะระงบัเหตุ กรณีเกิดไฟปา 
มีการจัดฝกอบรม ผูนําชุมชน เพื่อเผยแพรความรู 
ทักษะในการดับไฟปาเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 
      



                                                             -๑๖- 
                                                                                                             แบบ ปค. ๔  
                               ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
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          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                                    (๑) 

                  ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

 
     (๒) การควบคุมความเสี่ยงอัคคภีัยที่เกิดจากไฟฟา
ซ็อต กาซหุงตมรั่ว 
       - รณรงค ประชาสัมพันธ ใหชาวบานแจงหนวย
ดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต หรือกาซหุงตม
รั่วแลวเกิดประกายไฟลุกไหม 
       - จัดฝกอบรมชาวบานผูนําชุมชนใหเขาใจการใข
อุปกรณไฟฟา ใชกาซหุงตมตลอดจนการดับเพลิงใน
เบ้ืองตน ในกรณีเพลิงไหมจากไฟฟาซ็อต และการปองกัน
ไฟไหมกรณถีังกาซหุงตมรั่ว  
       - แตงตั้งเจาหนาที่ผูมีความรู อยูเวร ยาม รับแจง
เหตุก รณี เ กิด เพลิ ง ไหม ตลอด  ๒๔ ชั่ ว โมง พรอม
รถดับเพลิง และอุปกรณดับเพลิง  
 
     ๓.๒ กิจกรรมการควบคุมกองคลัง 
จากความเสี่ยงกองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมดังน้ี 
     -  งานจัดเก็บรายไดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง 
สํารวจขอมูลแผนทีภาษี และขอ มูลทะเบียนทรัพย 
ตลอดจนการใชประโยชนในทรัพยสินใหถูกตองครบถวน
แลวนําฐานขอมูลลงในโปรแกรมประยุกตในแผนที่ภาษี
เพื่อใชในการตรวจสอบฐานขอมูลไดงายรวดเร็วและเปน
ปจจุบัน 
- งานพัสดุ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
ประจําปหากพบพัสดุชํารุดแตกหัก เสื่อมคุณภาพ 
รายงานยก อบต.พิจารณาแตงต้ังกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง เพื่อพิจารณา จําหนาย ทําลายซาก และ
จําหนายพัสดุเหลานั้นออกจากทะเบียนคุมพัสดุโดยเร็ว 
โดยไมตองเก็บซากพัสดุนั้นไว 
 
 

 

 
      สาํนักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
บอแกว ไดกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
จากอัคคีภัยกรณีเกิดเพลิงไหมจากกรณเีกิดไฟฟา
ซ็อตหรือกาซหุงตมรั่วไดอยูในระดับดี  
 มีการกําหนดกิจกรรมปองกันเชนการจัดอบรมให
ความรูแกประชาชนในการใชอุปกรณไฟฟาการใช
กาซหุงตม  กําหนดกิจกรรมระงับเหตุเชน แตงตั้ง
เจาหนาที่อยูเวร ยาม รับแจงเหตุ เตรยีมความ
พรอมท่ีจะระงับเหตุกรณีเกิดไฟซ็อตหรือกาซหุง
ตมรั่วแลวเกิดไฟลุกไหมบานเรือนประชาชน 
 
 
 
   ๓.๒ การประเมินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
พบวากองคลังไดควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
  - งานจัดเก็บรายได เจาหนาที่จัดเก็บรายพรอม
ดวยผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ไดออกเดิน 
สํารวจขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางภายในตําบลบอ
แกว เพื่อนํามาคํานวณฐานภาษีใหม ตาม 
พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 -งานพสัดุ อบต.บอแกวไดแตงคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป และกรรมการตรวจสอบ
ขอเทจ็จริง มีการทําลาย จําหนายพัสด ุออกจาก
ทะเบียนคมุพัสดุ ในภาพรวมการควบคุมความ
เสี่ยงในกองคลัง อบต.บอแกวอยูในเกณฑระดับดี
แตควรปรับปรุงใหดีขึ้น 
 

 
                                                        
 
                                                          -๑๗- 
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          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                                    (๑) 

                  ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

   ๓.๓ กิจกรรมการควบคุมกองชาง 
         กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงกองชางองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว  มีกิจกรรมควบคุมดังนี้ 
     (๑)  งานออกแบบกอสราง ที่มีความจําเปนตองมี
แบบรปูรายการกอสรางท่ีตองผานการรับรองจากผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
        - ใชแบบรายการกอสรางตามมาตรฐานที่วิศวกร
รับรองแลว จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
        - ใหวิศวกรหนวยงานอ่ืนออกแบบและรับรอง
แบบให หรือชางของ อบต. ออกแบบเองแลวใหวิศวกร
ตรวจสอบและรับรองให 
        - ขอเปดกรอบอัตรากําลังเพื่อบรรจุเจาหนาที่ 
ตําแหนงวิศวกรโยธาประจาํหนวยงาน อบต. บอแกว 

    (๒) งานสาํรวจโครงการกอสราง 
     - โครงการกอสรางสาธารณประโยชนในพื้นที่
เอกชน เจาของที่ดินตองทําหนังสืออุทิศที่ดินใหเปนที่
สาธารณะทกุครั้งกอนจะออกแบบโครงการกอสราง 

- สํารวจตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ แหลง 
น้ําสาธารณะ พื้นที่สาธารณประโยชนใหทราบแนวเขต 
และปกหลักมุดชัดเจน เพื่อปองกันการโตแยงเรื่องแนว
เขตท่ีสาธารณประโยชนกับที่ดินเอกชน 

๓.๔ กิจกรรมการควบคุมกองการศึกษาฯ องคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว ไดกําหนดกิจกรรมควบคุม
ดังนี้ 

(๑) งานพัสดุกองการศึกษาฯ แตงตั้งครูศนูยแตละ 
ศูนยเปนเจาหนาที่พัสดุประจําแตละศูนย ทําหนาที่
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

(๒) งานการเงินและบัญชี แตงตั้งเจาพนักงานธุรการ 
เปนเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ทําหนาที่ในการจัดทํา
ฎีกาขออนุมัติเบิกจายงบประมาณและจัดทําบัญชี
การเงนิของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  ๓.๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงกองชาง   
    (๑) งานกอสรางใชแบบมาตรฐานของสวน
ราชการที่ไดรับการรับรองแลว จากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน 

- กรณี อบต.มีความจําเปนตองออกแบบเอง 
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ก็ไดใหวิศวกรผูมีใบ
ประกอบวิชาชีพ ออกแบบแปลนหรือตรวจสอบ
รับรองแบบแปลนให  
- ผูอํานวยการกองชาง ไดเสนอใหองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว เปดกรอบอัตรากําลังตําแหนง
วิศวกรโยธาเพิ่ม ๑ อัตรา 
  (๒)งานสาํรวจโครงการกอสราง กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวไดใชแบบหนังสือแสดง
ความประสงค เรื่องการอุทิศท่ีดินใหกับทางราชการ
เขาดําเนินการเพื่อใชประโยชนรวมกันตามแบบมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ใหเจา
ท่ีดินลงช่ืออุทิศท่ีดินใหใชเพื่อสาธารณประโยชน 
 - องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ไดทําหนังสือถึง 
ท่ีดินจังหวัดเพื่อขอรังวัดทราบแนวเขตทาง
สาธารณประโยชน เพื่อใหทราบแนวเขต ลดการ
โตแยงการโตแยงแนวเขตทางสาธารณประโยชนกับ
ท่ีดินประชาชนไดอยูในระดับดี 
๓.๔ การประเมินกิจกรรมควบคุมสวนการศกึษาฯ 
(๑) งานพัสดุกองการศึกษาฯ แตงต้ังครูศูนยแต 
ละศูนยเปนเจาหนาที่พัสดุประจําแตละศูนย โดย 

โดยมีการมอบหมายอํานาจหนาท่ีเปนคําสั่งท่ีชัดเจน
แจงใหผูปฏิบัติทราบ ในการปฏิบัติหนาที่ขอ
คําแนะนําจากเจาหนาที่พัสดอุงคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว 
(๒) งานการเงินและบัญชี แตงตั้งเจาพนักงานธุรการ 
เปนเจาหนาที่การเงนิและบัญชี มีการมอบ 
หมายเปนคําสั่งที่ชัดเจนแจงใหผูปฎิบัติทราบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีขอคําแนะนําจากเจาหนาที่
การเงินและบัญชีขององคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว  กิจกรรมควบคุมในภาพรวมอยูในเกณฑ 
ระดับดี 
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          องคประกอบการควบคุมภายใน 
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               ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

 
๓.๕   กิจกรรมการควบคุมกองสาธารณสุข  ชี้ให
ผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคการควบคุม จาก
ความเสี่ยงที่พบในสวนกองสาธารณสุขฯ สามารถ
กําหนดกิจกรรมควบคุมดังน้ี  
 - สรางความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานสงตอผูปวย 
โดยการอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ เรื่องการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตนและการสงตอผูปวย 
 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑  สํานักงานปลัด 
      ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว กําหนดรูปแบบการ
สื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกตอผูใช  ได
กําหนดใหจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 
เผยแพรทั้งภายในและภายนอกองคกร 
        - การติดตอประสานงานภายในสวนตางๆ  
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว กําหนดใหบันทึก
ขอความในการประสานงานขอขอมูลกับสวนการคลัง  
สวนโยธาสวนสาธารณสุข และสวนการศึกษา
วัฒนธรรมฯ 
        -  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เชน ผูนําชุมชน เทศบาล อําเภอ และจังหวัด โดยใช
หนังสือราชการ โทรศัพท โทรสาร วิทยุมือถือ และมี
การนําระบบ INTERNET มาใชในการคนหาขอมูล
ขาวสาร 
   

        
 ๓.๕ ประเมินกิจกรรมการควบคุม สวนสาธารณสขุ 
ไดสงเจาหนาผูปฏิบัติงานการแพทย 
ฉุกเฉินเขารับอบรมเพิ่มเติมความรูดานการแพทย
ฉุกเฉินตามโครงการฝกอบรมของโรงพยาบาลเขาวง
และโรงพยาบาลนาค ูและรับอาสาสมัครเขารวม
โครงการอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติ เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องตนและการสงตอผูปวยเพิ่มเติมทุก
ปงบประมาณ เพื่อลดความเสีย่งที่เกิดขึ้นได อยูใน
ระดับดี 
๔ ผลการประเมินสารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม 
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  
มีความเหมาะสม กลาวคือ มีสารสนเทศท่ีสามารถใช
งานไดดี สามารถสื่อสารภายในองคกร มีการประชุม
ชี้แจงและแจงเปนหนังสือราชการภายในหนวยงาน มี
การสื่อสารภายนอกองคกร ไดใชรูปแบบตามความ
เหมาะสม เชนหนังสือราชการ โทรศัพทและโทรสาร 
วิทยุติดตอระหวางหนวยงาน และจัดทําแผนผับ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพร 
มีการใช INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร 
สามารถหาขอมูลไดรวดเร็ว ทันเวลา และสะดวกตอ
ผูใช   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
     
 
 
                                                         -๑๙- 



                                                                                                             แบบ ปค. ๔                                              
                               ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
             สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                          (๑) 

             ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

   
๔.๒   กองคลงั 
        ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ไดกําหนดรูปแบบ
การสื่อสารท่ีชัดเจน ทันเวลา และสะดวกตอผูใช   ทั้ง
ไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรปูแบบตางๆ เผยแพรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
        - การติดตอประสานงานภายในสวนตางๆ  
องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว โดยใชหนงัสือ
บันทึกขอความในการสื่อสารขอมลูกับ  สํานักปลัด 
สวนโยธา สวนสาธารณสุข และสวนการศึกษา
วัฒนธรรม 
        - การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เชน ผู นํ าชุมชน  เทศบาล อํา เภอ และจั งหวั ด 
กําหนดใหใชหนังสือราชการ โทรศัพท และโทรสาร 
        -การติดตามหาขอมูลขาวสารโดยทั่วไป  
ใชรัะบบ INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร 

  ๔.๓   กองชาง 
          กองชาง ไดกําหนดขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสาร ภายในกองชาง ใหสามารถสื่อสารภายนอก
องคกรได  อยางรวดเรว็ ทันเวลา และสะดวกตอผูใช    
        - การติดตอประสานงานภายในสวนตางๆ  
องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว โดยใชหนงัสือ
บันทึกขอความในการสื่อสารขอมลูกับสวนกองคลัง  
สํานักงานปลัด กองสาธารณสขุ และสวนกอง
การศึกษาวัฒนธรรม 
        -  การติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก เชน ผู นําชุมชน เทศบาล อําเภอ และ
จังหวัด โดยใชหนังสือราชการโทรศัพท และโทรสาร 
       - การติดตามหาขอมูลขาวสารโดยทั่วไป  
ใชระบบ INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร 

 

  

 
 
๔.๒ ผลการติดตามประเมินผลกองคลัง 
  ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม  
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีความ
เหมาะสม กลาวคือ มีสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดดี 
สามารถสื่อสารภายในองคกร มีการประชุมช้ีแจงและ
แจงเปนหนังสือราชการภายในหนวยงาน มีการสื่อสาร
ภายนอกองคกรไดใชรูปแบบตามความเหมาะสม เชน
หนังสือราชการ บันทึกขอความ หนังสือภายนอก 
โทรศพัทและโทรสาร และจัดทําแผนผับ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพร มีการใช 
INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร สามารถ
หาขอมูลได  รวดเร็ว  สารสนเทศและการสื่อสารใน
สวนกองคลังในภาพรวมอยูเกณฑระดับดี 
 
 
 
 
๔.๓ ผลการติดตามประเมินผล สารสนเทศและการ
สื่อสารกองชาง 
     สารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม มีความ
เหมาะสม กลาวคือ มีสารสนเทศที่สามารถใชงานไดดี 
สามารถสื่อสารภายในองคกร มีการประชุมชี้แจงและ
แจงเปนหนังสือราชการภายในหนวยงาน มีการสื่อสาร
ภายนอกองคกรไดใชรูปแบบตามความเหมาะสม เชน
หนงัสือราชการ โทรศัพทและโทรสาร และจัดทําแผน
ผับประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพร  มีการใช 
INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร สามารถ
หาขอมูลไดรวดเร็ว ทันเวลา และสะดวกตอผูใช    
  

 
 
                                                          -๒๐- 
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          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                           (๑) 

              ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

  
๔.๔   กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
ไดกําหนดขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน
กองการศึกษาสามารถสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคกร รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารท่ีชัดเจน 
ทันเวลา และสะดวกตอผูใช   ทั้งไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 
        - การติดตอประสานงานภายในสวนตางๆ
องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว โดยใชหนงัสือ
บันทึกขอความในการสื่อสารขอมลูกับ  สํานักงาน
ปลัด กองชาง กองการสาธารณสุข และ 
กองคลัง  
        - การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เชน ผูนําชุมชน เทศบาล อําเภอ และจังหวัด โดยใช
หนังสือราชการ โทรศพัท และโทรสาร 
       - การติดตามหาขอมูลขาวสารโดยทั่วไป ใช
ระบบ INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร 

  ๔.๕    กองสาธารณสุขฯ 
          กองสาธารณสุขฯ ไดกําหนดขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร ภายในองคกร และสามารถสื่อสาร
ภายนอกองคกรได รวมท้ังจัดหารปูแบบการสื่อสารที่
ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกตอผูใช   ทั้งไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 
        - การติดตอประสานงานภายในสวนตางๆ  
องคการบรหิารสวนตําบลบอแกว โดยใชหนงัสือ
บันทึกขอความในการสื่อสารขอมลูกับ สํานักงานปลัด 
สวนการคลัง สวนโยธา  และสวนการศึกษาวัฒนธรรม 
        - การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
เชน ผูนําชุมชน เทศบาล อําเภอ และจังหวัด โดยใช
หนังสือราชการโทรศัพท และโทรสาร 
       - การติดตามหาขอมูลขาวสารโดยทั่วไป 
ใชัระบบ INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร 

  
๔.๔ ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมกอง
การศึกษาฯ มีความเหมาะสม กลาวคือ มีสารสนเทศที่
สามารถใชงานไดดี สามารถสือ่สารภายในและ
ภายนอกไดสะดวกรวดเร็ว มีการใชรูปแบบการสื่อสาร
ที่เหมาะสม  มีการประชุมชี้แจงและแจงเปนหนังสือ
ราชการภายในหนวยงาน มีการสื่อสารภายนอก
องคกรไดใชรูปแบบตามความเหมาะสม เชนหนังสือ
ราชการ บันทึกขอความ หนังสือภายนอกโทรศัพท
และโทรสาร และจัดทาํแผนผบัประชาสัมพันธใน
รูปแบบตางๆ เผยแพรมีการใช INTERNET มาใชใน
การคนหาขอมูลขาวสาร สามารถหาขอมูลไดรวดเร็ว 
ทันเวลา และสะดวกตอผูใช  ซึ่งสารสนเทศและการ
สื่อสารในกองการศึกษาอยูในเกณฑระดับดี 
 
 
 
 
 
 
๔.๕ จากการประเมินขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารกองสาธารณสุขในภาพรวม มีความเหมาะสม 
กลาวคือ มีสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดดี สามารถ
สื่อสารภายในองคกร มีการประชุมชี้แจงและแจงเปน
หนังสือราชการภายในหนวยงาน มีการสื่อสาร
ภายนอกองคกรไดใชรูปแบบตามความเหมาะสม เชน
หนังสือราชการ โทรศพัทและโทรสาร และจัดทําแผน
ผับประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เผยแพรมีการใช 
INTERNET มาใชในการคนหาขอมูลขาวสาร สามารถ
หาขอมูลไดรวดเร็ว ทันเวลา และสะดวกตอผูใช    
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          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                           (๑) 

              ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

 
 ๕. วธิีการติดตามประเมินผล 
     ๕.๑ การประเมินและติดตามผลของสํานักปลัด 
อบต.บอแกว กําหนดใหมีการประเมินติดตามผลดังนี้ 
    (๑) การประเมินติดตามภายในสวนราชการเอง  
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบติดตามกํากับดูแล การ
ปฏิบัติงาผูใตบังคับบัญชาในสาํนักงานปลัดใหเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย 
    (๒) การประเมินโดยหนวยงานภาครัฐ เชนทองถิ่น
อําเภอ ใชแบบประเมินการบริหารจัดการที่ดี คลัง
จังหวัดตรวจสอบงบการเงินและบัญชี สํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัดตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ 
    (๓) การประเมินโดยบุคคลภายนอกหรือองคกร
ภายนอกตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการวามี
คุณธรรมและโปรงใสหรือไม  เพื่อนําขอมูล ผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแกไข ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น
ตอไป 
 ๕.๒ กองคลัง อบต. บอแกว 
การประเมินและติดตามผลของกองคลัง อบต. บอแกว 
   (๑) การประเมินติดตามภายในสวนราชการเอง 
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบติดตามกํากับดูแล เพื่อให
งานของกองคลัง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
   (๒) การประเมินโดยหนวยงานองคกรภายนอก เชน
ทองถิ่นอําเภอ ใชแบบประเมินการบริหารจัดการที่ดี 
คลังจังหวัดตรวจสอบงบการเงินและบัญชีและสํานักงาน
ตรวจเงนิแผนดินตรวจการใชจายงบประมาณ 
   (๓) การประเมินโดยคณะบุคคลภายนอก เพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 

 
  ๕.ผลการประเมินการติดตามและประเมินผล 
     ๕.๑ การติดตามประเมนิผลของสํานักงานปลัด 
- หัวหนาสํานักงานงานปลัดเปนผูตรวจสอบ ติดตาม
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด
สํานักงานปลัด  
-มีการใชแบบสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล 
- ทองถ่ินจังหวัดแบบประเมินประสิทธิภาพ.ในการ
ดําเนินงาน (LPA) 
-สํานักงาน ปปช. จังหวัดกาฬสินธุ  ไดประเมิน
หลักธรรมธิบาลและความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่
ราชการ (ITA) 
     ผลจากการประเมินการติดตามประเมินผลใน
ภาพรวมอยูในเกณฑดี แตตองมีการปรับปรุงและ
พัฒนาใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไป 
 
  
  ๕.๒  กองคลังองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว    
 -ผูอํานวยการกองคลังไดกําชับติดตามการ
ปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชาอยาเครงครัดและ
ประเมินผลงการปฏิบัติงาน ผูใตบังคบัชาปละ ๒ ครั้ง 
- ทองถ่ินจังหวัดไดใชแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงาน (lPA) 
-ปปช. ไดประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน (iTA) 
- คลังจังหวัดไดตรวจสอบสถานะงบการเงินและ
บัญชีสวนกองคลังทุกปงบประมาณ 
 - องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดแต งตั้ ง
บุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการประเมินเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงานสวนการคลังการบริหารเปนไป
ตามหลักเกณฑวิธีการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี  
 

 
  
 



                                                            -๒๒- 
                                                                                                         แบบ ปค. ๔                                         
                               ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
             สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                                  
          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                           (๑) 

              ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

 
๕.๓ การประเมินและติดตามผลของกองชาง 
     กองชาง อบต. บอแกว ไดกําหนดวิธีติดตามและ
ประเมินผลดังนี้ 
   (๑) การประเมินติดตามภายในสวนราชการเอง 
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบติดตามกํากับดูแล เพื่อให
งานของกองชาง ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
    (๒) การประเมินโดยหนวยงานองคกรภายนอก เชน
ทองถิ่นอําเภอ ใชแบบประเมินการบริหารจัดการที่ดี 
คลังจังหวัดตรวจสอบงบการเงินและบัญชีและการ
กําหนดราคากลาง 
    (๓) การประเมินโดยบุคคลภาย ตรวจสอบติดตาม
การดําเนินงาน เพื่อใหงานของกองชาง ลดความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น 
   ๕.๔ การติดตามประเมินผลสวนการศึกษาฯ 
       การประเมินและติดตามผลของกองการศึกษา 
อบต. บอแกว ไดกําหนดใหมีการติดตามประผลการ
ปฏิบัติราชการดังนี้ 
   (๑) การประเมินติดตามภายในสวนราชการเอง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ตรวจสอบติดตามกํากับดูแล 
เพื่อใหงานของกองการศึกษา ลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
    (๒) การประเมินโดยหนวยงานองคกรภายนอก เชน
ทองถ่ิน ใชแบบประเมินการบริหารจัดการที่ดี 
     คลังจังหวัดตรวจสอบงบการเงินและบัญชีและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจการใชจายงบประมาณ 
    (๓) การประเมินโดยคณะกรรมการศูนยการศึกษา 
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานดานการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 

   
 ๕.๓ การติดตามการประเมนิกองชาง 
 ผูอํานวยการกองชางไดกําชับติดตามการปฏิบัติงาน
ผูใตบังคับบัญชาและประเมินผลงานผูใตบังคับชาป
ละ๒ ครั้ง 
- ทองถ่ินจังหวัดไดใชแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงาน (LPA) 
- สํานักงาน ปปช. ไดประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนนิงาน (ITA) 
 - องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดแตงตั้ง
บุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการประเมินเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
  
 
   
 ๕.๔ ผลการติดตามประเมินผลสวนการศึกษาฯ 

      ผลจากติดตามประเมินผลในกองการศึกษาฯ 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา ไดกาํชับติดตามการ
ปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชาอยาเครงครัดและ
ประเมินผลงานผูใตบังคับชาปละ ๒ ครั้ง 
- ทองถ่ินจังหวัดไดใชแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงาน (LPA) 
-สํานักงาน  ปปช. ไดประเมินความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน (iTA) 
 - สาํนักงานมาตรฐานการศึกษา ไดประเมิน
ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาทุกป 
    การกําหนดหลักเกณฑในการติดตามประเมิน 
ผลในกองการศึกษาอยูในเกณฑควบคุมผลการ
ปฏิบัติงานไดดี สามารถปองกันหรือลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นไดในระดับดี 
 
 

 
 
 



                                                     -๒๓- 

                                                                                                         แบบ ปค.๔                                                       
                               ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                รายงานการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
             สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
                                          
          องคประกอบการควบคุมภายใน 
                           (๑) 

              ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                           (๒) 

 
๕.๕  การติดตามประเมินผลกองสาธารณสุขฯ 
    (๑) การประเมนิติดตามภายในสวนสาธารณสุข 
หัวหนาสวนราชการตรวจสอบติดตามกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
รายงานผลการดาํเนินงานตอหัวหนา ลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 
    (๒). การประเมินโดยหนวยงานองคกรภายนอก เชน
ทองถิ่นอําเภอ ใชแบบประเมินการบริหารจัดการท่ีด ี
คลังจังหวัดตรวจสอบงบการเงินและบัญชีและการ
กําหนดราคากลาง 
   (๓)การประเมินโดยคณะกรรมการบุคคลภายนอก 
ตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน เพื่อใหงานของกอง
สาธารณสุข ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
   

 
 ๕.๕ การติดตามประเมินผลของสาธารณสุข 
- หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ ไดกําชับติดตามการ
ปฏิบัติงานผูใตบังคับบัญชา และประเมินผลงานผูใต
บังคับชาปละ ๒ ครั้ง 
- ทองถ่ินจังหวัดไดใชแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ในการดําเนินงาน (lpa) 
-ปปช. ไดประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงาน (ita) 
- โรงพยาบาลอําเภอนาคูไดตรวจติดตามผลการ
ปฎิบัติงานระบบแพทยฉุกเฉินของ อบต. บอแกว 
 - องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดแตงตั้งคณะ
กรรมบุคคลภายนอกเปนคณะกรรมการประเมินเพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง   
 

 

              สรุปผลการประเมินโดยรวม  
     องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ   ๕   องคประกอบ 

มีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
เปนไปตาม ขอ ๘ ของหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   แตอยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคมุ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรงุการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว 
 
                                                                                      .นายธนศักดิ์  เหลาแหลม...ผูรายงาน  
                                                                                                  นายกองคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 

                                                                                         วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                             -๒๔-                                                                                         แบบ ปค. ๕                                                                                 
                                                                                   ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       

    ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหนวยงานขอรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่
สําคัญของหนวยงานภาครัฐ/ 
วัตถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
    การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
       การประเมินผล 
      การควบคุมภายใน 

 
   ความเสี่ยง 
    ที่ยังมีอยู 

 
    การปรับปรงุ 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 ๑. สํานักงานปลัด 

    (๑)งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจาก

ไฟปา 

วัตถุประสงค 

     เพื่อปองกันและระงับ 

เหตุอัคคีภัยท่ีเกิดจากไฟปา 

ในพื้นที่ตําบลบอแกว 

   

   (๑) อัคคภียัเกิดจากไฟปา 
พบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายนอก 
เน่ืองจากพื้นที่สวนใหญตําบล
บอแกว ลอมรอบดวยทุงนา
และภูเขา ฤดูแลงมักจะเกิดไฟ
ปาเกิดจากประชาชนที่เขาไป
หาของปาบนภูเขาและจุดไฟ 
แลวเกิดไฟปาลุกลามลงมาที่
ทุงนา โดยมีหญาแหง เศษ
ฟางขาว ซึ่งเปนเชื้อเพลิงอยาง
ดี ประกอบกับมีลมแรง ทําให
เกิดไฟไหมลุกลามในวงกวาง
อยางรวดเร็วยากตอการจะดับ
ไฟไดเปนเหตุใหทรัพยสิน
ราษฎรถูกไฟไหมเสียหาย   
 

    

.(๑) รณรงคประชาสัมพันธ 
ใหชาวบานท่ีเขาไปหาของ
ปา ลาสัตว ใหงดกอไฟหรือ
ถามีความจําเปนตองกอไฟก็
ใหดับไฟสนิทกอนออกจาก
พื้นที่ไป    
(๒) อบต. บอแกว แตงตั้ง
เจาหนาที่อยูเวร ยาม รับ
แจงเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม 
ตลอด๒๔ ชั่วโมง พรอม
รถดับเพลงิ และอุปกรณ
ดับเพลิง  
(๓) ฝกอบรมผูนําชุมชน 
เพื่อเพ่ิมทักษะในการดับไฟ
ปาในเบื้องตน เพื่อเผยแพร
ความรูสูชุมชน 

   

สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลบอแกว ไดกําหนด
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
ดังน้ี 
(๑)รณรงค ประชาสัมพันธ ขอ
ความรวมมือจากชาวบานใน
การปองกันไฟปากําหนด
กิจกรรม ระงับเหตุ  
(๒) แตงตั้งเจาหนาที่อยูเวร 
ยาม รับแจงเหตุ เตรียมความ
พรอมท่ีจะระงับเหตุ กรณเีกิด
ไฟปา 
(๓) มีการจัดฝกอบรม ผูนํา
ชุมชน เพ่ือเผยแพรความรู
ทักษะในการดับไฟปาเบื้องตน 

   

 -เน่ืองสภาพ

พื้นที่ตําบลบอ

แกวบางแหง 

เปนที่ราบสูง 

เนินเขา 

รถดับเพลิง ไม

สามารถเขาไป

ในพื้นท่ีบริเวณ

เกิดเพลิงได 

  

 

 

จัดเตรียมกําลงั  

อปพร.ใหพรอม และ

อุ ป ก ร ณ ดั บ เ พ ลิ ง

ขนาดเล็ก พรอมที่จะ

เข า ไปดับ ไฟป า ใน

บริเวณท่ีรถดับเพลิง

เข า ไป ในพื้น ท่ี เ กิ ด

เพลิงได 

 

 

 

 

สํานักงานปลัด 

 

 



 
                                                                                                             -๒๕-                                                                                         แบบ ปค.๕  
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                  ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิน้สุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       

    ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดตั้งหนวยงานขอรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆที่
สําคัญของหนวยงานภาครัฐ/ 
วัตถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
 การควบคุมภายในที่มีอยู 

 
     การประเมินผล 
   การควบคุมภายใน 

 
  ความเสี่ยง 
   ที่ยังมีอยู 

 
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

(๒) งานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภยัท่ีเกิดจากไฟฟา

ซ็อตกาซหุงตมรั่ว 

วัตถุประสงค 

     เพื่อปองกันและระงับ 

เหตุอัคคีภัยท่ีเกิดจากไฟฟา

ซ็อต กาซหุงตมรั่วแลวเกิดไฟ

ไหมในพื้นท่ีตําบลบอแกว 

  

(๒)  อัคคภัียที่เกิดจากไฟไหม
บานอาคารที่อยูอาศัย เชน
ไฟฟาซ็อต กาซหุงตมรั่ว เปน
ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก 
เน่ืองจากปจจุบันชาวบานได
ไดใชเครื่องไฟฟา และกาซหุง
ตมเปนจํานวนมาก ชาวบาน
ขาดความรูในเรื่องการใช
ไฟฟาและกาซหุงตมเปนเหตุ
ใหเกิดไฟฟาซ็อตและกาซหุง
ตมรั่วเกิดไฟไหมบานเรือน 
อาคารสถานที่สรางความ
เสียหายแกทรัพยสิน
ประชาชน 
 

    

 (๑) รณรงคประชาสัมพันธ 
ใหชาวบานแจงหนวย
ดับเพลิง กรณีเกิดเพลิงไหม
จากไฟฟาซ็อต หรือกาซหุง
ตมรั่ว 
 (๒)จัดฝกอบรมชาวบาน
ผูนําชุมชนใหเขาใจการใช
อุปกรณไฟฟา ใชกาซหุงตม
อยางปลอดภัย  
 (๓) แตงตั้ งเจาหนาที่ผูมี
ความรู อยูเวร ยาม รับแจง
เหตุกรณีเกิดเพลิงไหมตลอด 
๒๔ชั่วโมง พรอมรถดับเพลิง 
และอุปกรณดับเพลิง  

   

   สาํนักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกว ได
กําหนดกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยงจากอัคคีภยักรณีเกิด
เพลิงไหมจากกรณีเกิดไฟฟา
ซ็อตหรือกาซหุงตมรั่วไดอยูใน
ระดับดี ดังน้ี 
 (๑)การปองกันเชนการจัด
อบรมใหความรูแกประชาชน
ในการใชอุปกรณไฟฟาการใช
กาซหุงตม   
 (๒)การระงับเหตุเชน แตงตั้ง
เจาหนาท่ีอยูเวร ยาม รับแจง
เหตุเตรียมความพรอมที่จะ
ระงบัเหตุ  

   

 -เน่ืองจาก

สภาพพื้นที ่

ตําบลบอแกว

หลายหมูบาน

ชุมชนหนาแนน

มีซอยขนาดเล็ก 

รถดับเพลิง ไม

สามารถเขาไป

ในพื้นท่ีบริเวณ

เกิดเพลิงได   

   

 

 

(๑)จัดซื้อสายทอน้ํา

ดับ เพลิง เ พ่ิมความ

ยาวข้ึน 

(๒)จัดเตรียมกําลั ง 

อปพร.ใหพรอม และ

อุ ป ก ร ณ ดั บ เ พ ลิ ง

ขนาดเล็ก พรอมที่จะ

เขาไปในบริเวณพื้นที่

เกิดเพลิงได 

 

 

 

 
 
 
สํานักงานปลัด 



                                                                                                                                                                          
                                                                                                              -๒๖- 
                                                                                                                                                                                                       แบบ ปค. ๕  
                                                                                        ชื่อหนวยงานองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                         รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                      

    ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง
หนวยงานขอรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของ
หนวยงานภาครัฐ/ วัตถุประสงค 

 
          ความเส่ียง 

 
   การควบคมุภายในท่ีมอียู 

 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
     หนวยงาน 
    ที่รับผิดชอบ 

 
 ๒. กองคลัง 
  (๑) งานจัดเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสราง  
วัตถุประสงค เพ่ือใหการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เปนไปดวยความถูกตองครบถวน 
รวดเร็วและเพ่ิมรายได  
 

 
งานจัดเก็บรายไดภาษี
ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางพบ
ความเสี่ยง เนื่องจาก
ขอมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ขอมูล
มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเชน การ
แบงแยกที่ดิน โอน
เปลี่ยนแปลงผูถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ
เปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนอาคารสถานท่ี 
เปนเหตุทําใหการจัดเก็บ
ภาษีไมถูกตองและไม
ครบถวน 
 

 
 สํารวจขอมูลแผนทีภาษี 
และขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน ตลอดจนการใช
ประโยชนในทรัพยสินให
ถูกตองครบถวนแลวนํา
ฐานขอมูลลงในโปรแกรม
ประยุกตในแผนที่ภาษีเพื่อ
ใชในการตรวจสอบ
ฐานขอมูลไดงายรวดเรว็
และเปนปจจุบัน ใชเปน
ฐานขอมูลคํานวณภาษ ี
 

 
 เจาหนาที่จัดเก็บราย
พรอมดวยผูชวย
เจาหนาที่จัดเก็บ
รายได  ออกเดิน
สํารวจขอมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางภายใน
ตําบลบอแกว เพื่อใช
เปนฐานขอมูลนํามา
คํานวณฐานภาษีใหม 
ตาม พรบ. ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 
๒๕๖๒  
 

 
เนื่องจากพื้นที่แนว 
เขต อบต. บอแกว 
ยังมีพืน้ที่ซ้ําชอน
กับแนวเขตองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนอยู จึง 
เก็บภาษี บริเวณ
พื้นที่ซ้ําซอนไดไม
ครบถวน 
 

   
ตกลงแบงแนวเขต
พื้นบริเวณที ่
ซ้ําซอนกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นอ่ืนให
ชัดเจนแลวปรับ 
ปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
ใหม 

 
        กองคลัง 
       อบต.บอแกว 

 



 
                                                                                                           -๒๗- 
                                                                                                                                                                                                      แบบ ปค. ๕  
                                                                                    ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       

    ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้งหนวยงาน 
ขอรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของหนวยงาน
ภาครฐั/ วตัถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
  การควบคุมภายในท่ีมีอยู 

 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
(๒) งานทะเบียนควบคุมพัสดุ 
วัตถุประสงค เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจาง
การจัดจัดเก็บ การรักษาพัสด ุใหเปน
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวย 
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
งานพัสดุ พบความเสี่ยงจาก
ทะเบียนคุมพัสดุไมตรงกับ
พัสดุท่ีมีอยูจริง เน่ืองจากพัสดุ
ที่ชํารุด แตกหัก เสื่อมสภาพ 
ไมสามารถซอมแซมนํามาใช
ประโยชนไดอีก ไมมีที่เก็บ
และยังไมไดถูกทําลายหรือ
จําหนายออกจากทะเบียนคุม
พัสดุ ทําใหซากพัสดุเหลาน้ันมี
โอกาสสูญหาย หรือเสื่อม
สลาย ไปตามสภาพ 

 
- แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจาํป
หากพบพัสดุชํารุดแตกหัก 
เส่ือมคุณภาพ รายงานายก 
อบต.พิจารณาแตงต้ัง
กรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง เพื่อพิจารณา 
จําหนาย ทาํลายซาก และ
จําหนายพัสดุเหลานั้นออก
จากทะเบียนคุมพัสดุ
โดยเร็ว โดยไมตองเก็บ
ซากพัสดุนั้นไว 
 
 

 
 -อบต.บอแกวไดมี
คําสั่งแตง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบตรวจ
พัสดุประจาํป 
กรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง 
และมีการทําลาย 
จําหนายพัสด ุออก
จากทะเบียนคุม
พัสดุทุกป การ
ควบคมุความเสี่ยง
ในกองคลัง อบต.
บอแกวอยูในเกณฑ
ระดับดี แตควร
ปรับปรุงใหดีข้ึน
ตอไป 

 
 เนื่องจากพบพัสด ุ
ชํารุดเสียหาย อยู.
ในระหวางกลาง
ปงบประมาณ 
ยังไมไดแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจําป ซากพัสด ุ
อาจเสื่อมสภาพ
หรือสูญหายในชวง
กลางปงบประมาณ 

   
เจาหนาที่พัสด ุ
รวบรวมพัสด ุ
ท่ีชํารุดเสียหาย 
เสนอแตงตั้งคณะ 
กรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริง เพื่อ
ทําลาย จาํหนาย 
พัสดุนั้นกลาง
ปงบประมาณ 

 
 กองคลัง 
อบต.บอแกว 

 
                                                                                                       



                                                                                                               -๒๘- 
                                                                                                                                                                                                    แบบ ปค. ๕  
                                                                                    ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       

    ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง
หนวยงาน 
ขอรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆท่ีสําคัญของหนวยงาน
ภาครัฐ/ วตัถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
  การควบคุมภายในท่ีมอียู 

 
     การประเมินผล 
   การควบคมุภายใน 

 
 ความเสี่ยงท่ียงัมอียู 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  
  ๓. กองชาง 
 (๑)งานออกแบบกอสรางที ่
จําเปนตองมีวิศวกรรับรองแบบ 
แปลง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหงานกอสราง
เปนไปตามมาตรฐาน ตามหลัก
วิศวกรรมกอสราง 
 
 

   
  -งานกอสราง ที่มีความ
จําเปนตองมีแบบรปูรายการ
งานกอสรางที่ตองผานการ
รับรองจากผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี ซึ่งองคการ
บริหารสวนตําบลบอแกวไมมี
วิศวกรผูมีใบประกอบวิชาชีพ
รับรอง จึงมีความจําเปนตอง
ใหวิศวกรจากหนวยงานอ่ืน
ออกแบบหรือรับรองให จึง
เปนความเสี่ยงที่ตองควบคุม 
 
 
 
 

 
งานออกแบบกอสราง ท่ีมี
ความจําเปนตองการรับรอง
จากผูมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  
 (๑) ใชแบบรายการกอสราง
ตามมาตรฐาน 
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น  
 (๒) ใหวิศวกรหนวยงานอ่ืน
ออกแบบใหหรือชางอบต.
ออกแบบแลวใหวิศวกร
ตรวจสอบและรับรองให  
 (๓) ขอเปดกรอบ
อัตรากําลังเพ่ือบรรจุ
เจาหนาที่ตําแหนงวิศวกร
โยธาประจาํหนวยงาน อบต. 
บอแกว 

 
 -มีการใชแบบมาตรฐาน
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  
-กรณ ีอบต.มีความ
จําเปนตองออกแบบเอง 
เพือ่ใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ใหวิศวกรผูมีใบ
ประกอบวิชาชีพ จาก
หนวยงานอื่น ออกแบบ
แปลนหรือตรวจสอบ
รับรองแบบแปลนให  
- ผลจากการประเมิน 
ยังไมมีการเปดกรอบ
อัตรากําลัง ตาํแหนง
วิศวกรโยธา 
 

 
- แบบแปลน
มาตรฐานของ
หนวยงานรัฐอ่ืนอาจ
ไมเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่กอสราง 
 -ไมมีวิศวกร
ออกแบบแปลนหรือ
รับรองแบบแปลน
ใหกับงานกอสราง 
อบต.บอแกว 
 
 
 

 
- จางเหมา 
วิศวกรโยธา 
ออกแบบแปลน 
โครงการกอสราง
เปนรายโครงการ 

 
 กองชาง 
อบต.บอแกว 

                                                                                                                                                                         



                                                                                           
                                                                                                              -๒๙- 
                                                                                                                                                                                                     แบบ ปค. ๕  
                                                                                    ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       

    ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดัตั้ง
หนวยงานขอรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่
สําคัญของหนวยงานภาครัฐ/ 
วัตถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
  การควบคุมภายในท่ีมอียู 

 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
(๒) งานสํารวจโครงการกอสราง 
วัตถุประสงค เพ่ือใหการใชที่ดิน
โครงการกอสรางถูกตองตาม
กฎหมายลดขอโตแยงเรื่องแนว
เขตที่ดินสาธารณประโยชน 

 
พบความเสี่ยงจากการ 
กรณีเอกชนโตแยงในเรื่อง 
แนวเขตที่ดินทาง
สาธารณประโยชนกับที่ดิน
เอกชน 

 
๑.จัดทําหนังสืออุทิศที่ดินให
เปนที่สาธารณะทุกครั้งกอน
จะออกแบบโครงการ
กอสราง 
๒.สํารวจตรวจสอบแนวเขต
ทางสาธารณะ แหลง 
น้ําสาธารณะ พื้นท่ีดิน
สาธารณประโยชนใหทราบ
แนวเขตและปกหลักมุดให
ชัดเจน  

 
ใชแบบหนังสือการอุทิศ
ท่ีดินใหกับทางราชการ
ตามแบบ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
ใหเจาที่ดิน 
ลงช่ืออุทิศที่ดินใหใชเพื่อ
สาธารณประโยชน 
 - องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว ไดทํา
หนังสือถึงที่ดินจังหวัด
เพื่อขอรังวัดทราบแนว
เขตที่สาธารณประโยชน
ใหชัดเจน 
 

 
เน่ืองจากหลักมุด 
ปายบอกแนวเขต 
ที่สาธารณประโยชน
ชํารุด เสียหาย 
ประชาชน 
ผูมีที่ดินขางเคียงไม
ทราบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน 
เปนเหตุให 
เกิดรุกล้ําแนวเขตที่
สาธารณประโยชน 
 

   
องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว 
ตรวจสอบหลักมุด 
ปายแนวเขตที่
สาธารณประโยชน 
หากชํารุด เสียหาย 
ใหติดตั้งซอมแซม 
ใหเรียบรอย เพื่อให 
ประชาชนทราบ
แนวเขตท่ี
สาธารณประโยชน
ใหที่ชัดเจน 

 
 กองชาง 
อบต.บอแกว 

 
 
 



                                                                                                           -๓๐-                                                                                        แบบ ปค. ๕  
                                                                                  ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว 
                                                                                    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                    สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       
    ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน 
ขอรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สําคญัของหนวยงาน
ภาครัฐ/ วตัถุประสงค 

 
            ความเสี่ยง 

 
   การควบคมุภายในท่ีมีอยู 

 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

 ๔.กองการศึกษาฯ 

(๑) งานพัสดขุองศนูยพัฒนา 

เด็กเล็ก อบต. บอแกว 

วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางของ 

ศูนยเด็กเล็ก อบต.บอแกว เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  (๑) งานพัสดุกองการศึกษาฯ 

เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไดรับเงินอุดหนุน หรือ

งบประมาณจากทองถ่ินตอง

ดําเนินการจัดซือ้จัดจางเอง แต

ไมมีเจาหนาที่พัสดุโดยตรง 

จึงแตงตั้งครูศูนยฯ เปนเจาหนา

พัสดุ ทําใหการจัดจัดซื้อจัดจาง 

การเบิกจายพัสดุอาจไมเปนไป

ตามระเบียบกฎหมาย 

    

(๑) งานพัสดุกอง

การศึกษาฯ แตงตั้งครศูนูย

แตละศูนยเปนเจาหนาท่ี

พัสดุประจาํแตละศูนย  

ทําหนาท่ีดําเนินการจัดซื้อ 

จัดจางตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวย

การจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 

๒๕๖๐ 

 

   

(๑) งานพัสดุกอง

การศึกษาฯ แตงตั้ง

ครูศูนยแตละศูนย

เปนเจาหนาที่พัสดุ

ประจําแตละศูนย 

โดยมีการ 

มอบหมายอํานาจ

หนาท่ีเปนคําสั่งท่ี

ชัดเจนแจงใหผู

ปฏิบัติทราบ ในการ

ปฏิบัติหนาที่ขอ

คําแนะนําจาก

เจาหนาที่พัสดุ

องคการบริหารสวน

ตําบลบอแกว 

    

เนื่องจากครูศูนย

เด็กแตละศูนยท่ี

ไดรับแตงตั้งเปน

เจาหนาที่พัสดุ

ประจําแตละศูนย

ขาดความรู 

ประสบการณ 

ในเรื่องระเบียบการ

จัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

 

-สงเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานพัสดุ

ของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทุกศูนยเขารับ

การอบรมเพิ่มเติม

ความรูเก่ียวกับ

ระเบียบ

กระทรวงการคลังวา

ดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา  

 

 

                                                                                                                                                                             
 



                                                                                                               -๓๑- 
                                                                                   ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว                                                                 แบบ ปค. ๕ 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                       
    ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน 
ขอรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สําคญัของหนวยงาน
ภาครัฐ/ วตัถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มอียู 

 
  การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

(๒) งานการเงนิและบัญช ี

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. บอแกว 

วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหการเบิกจายเงนิ 

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงินและการตรวจเงิน 

การเก็บรักษาเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขถึง

ฉบับปจจุบัน 

 

   (๒) งานการเงินและ 
บัญชี เกิดความเสี่ยงเน่ืองจาก
ไมมีเจาหนาที่การเงินโดยตรง 
ตองแตงตั้งเจาหนาที่ธุรการให
เปนเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี
อาจทําใหจัดทําฎีกาเบิกจาย
งบประมาณและการจัดทําบญัชี
การเงินไมถูกตอง 
 

    

(๓) งานการเงินและ 
บัญชี แตงตัง้เจาพนักงาน
ธุรการ เปนเจาหนาที่
การเงินและบัญชี ทํา
หนาท่ีในการจัดทําฎีกาขอ
อนุมัติเบิกจายงบประมาณ
และจัดทําบัญชีการเงิน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   

งานการเงนิและ
บัญชี แตงตั้งเจา
พนักงานธุรการ 
เปนเจาหนาที่
การเงินและบัญชี มี
การมอบหมายเปน
คําสั่งท่ีชัดเจนแจง
ใหผูปฎบิัติทราบ 
ในการปฏิบัติหนาท่ี
ขอคําแนะนําจาก
เจาหนาที่การเงิน
และบัญชีของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบอแกว ผล
การประเมิน 
กิจกรรมควบคุมใน
ภาพรวมอยูใน
เกณฑระดับด ี

    

เนื่องจากเจาหนาท ี

ธุรการที่ไดรับ

แตงตั้งเปน

เจาหนาที่การเงิน

และบัญชีประจํา

ศูนยเด็ก อบต.บอ

แกวขาดความรู

ประสบการณการ 

ในเรื่องระเบียบ

เก่ียวกับการเบิก

จายเงนิ และการ

จัดทําบัญชีการเงิน 

 

-สงเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงาน

การเงิน การบัญชี

ของศูนยพัฒนาเด็ก 

อบต.บอแกว 

เขารับการอบรม

เพิ่มเติมความรู

เก่ียวกับระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงนิ 

การเบิกจายเงินการ

ฝากเงินและการ

ตรวจเงนิการเก็บ

รักษาเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่

แกไขถึงฉบับปจจุบัน 

 

 

 

กองการศึกษา  

 

 

 



                                                                                                              -๓๒- 
                                                                                                                                                                                                   แบบ ปค. ๕  
                                                                                    ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                      รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                       สําหรับระยะเวลาการดาํเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                                                       
    ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน 
ขอรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สําคญัของหนวยงานภาครฐั/ 
วตัถุประสงค 

 
          ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มอียู 

 
 การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงท่ียงัมีอยู 

 
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
  หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

  
๕ กองสาธารณสุขฯ 
-งานระบบสงตอการแพทยฉุกเฉิน   
  วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานระบบสงตอ
การแพทยฉุกเฉิน เปนไปโดยถูกตองตาม
หลักวิชาการการในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน 
 
 

  
  ผูปฏิบัติงานดานการแพทย
ฉุกเฉินไมมีความรูในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องตนที่ดีพอ
และจํานวนผูปฏิบัติงานดาน
การแพทยฉุกเฉินมีจํานวน
นอยไมเพียงพอ อาจกอให 
เกิดอันตรายตอผูปวยในขณะ
การเคล่ือนยายผูปวย 

 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ระบบสงตอการแพทย
ฉุกเฉินเขารับการฝกอบรม
เพ่ิมเติมความรูในเรื่องก
การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
และการเคลื่อนยายผูปวย 

 
จากการประเมินผล 
กองสาธารณสุขได
สงอาสาสมัครกูชีพ 
เขารับการฝกอบรม 
ท่ีโรงพยาบาลเขาวง 
และโรงพยาบาล 
นาคูทุกป 
 

 
เนื่อง อาสาสมัคร 
หนวยกูชีพบางคน 
ไดลาออก ไป
ประกอบอาชีพอื่น 
ทําใหหนวยกูชีพ 
ขาดแคลนบุคลากร 

 
รับอาสาสมัครเขา
รวมหนวยกูชีพ 
อบต.บอแกวและสง 
อาสาสมัครกูชีพเขา
รับการฝกอบรม
เพิ่มเติม  

 
กอง
สาธารณสุข 
อบต.บอแกว 

 
 
                                                                                                                                                         ....นายธนศักดิ์  เหลาแหลม...ผูรายงาน 
                                                                                                                                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
                                                                                                                                                                ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 


