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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



 
แบบ ปค. ๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ ประชาชนเข้าร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความส าคัญในการ
เสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือปัญหาความ
ต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและสมาชิก
สภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  
     เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านพบว่า       
เนื่องจากประชาชนยังขาดการให้ความร่วมมือ            
ในการเสนอโครงการ / กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติ
ของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น 
สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่าง ๆ ซึ่งท าให้
มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความต้องการ           
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  
เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้
ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมท าประชาชน เช่น การ        
ยกย่องผู้มาร่วมกิจกรรมที่มีข้อเสนอแนะมากท่ีสุด 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                    
ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจ
งานโดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ              
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมจ านวน ๑ กิจกรรม  
     ๑. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
 
ข้อสรุป 
ส านักปลัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจประจ า ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านการจัดประชาคม การควบคุมท่ียังไม่เพียงพอ ยังไม่
บรรลุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
     - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนเข้ารับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
     - ใช้ข้อมูลการติดตามและการประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนผลพัฒนา พบว่า
การจัดท าแผนฯ ยังไม่สามารถครอบคลุมปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
     ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฏหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจใน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
     ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา 
     ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๕. กิจกรรมการติดตาม 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับ
ดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปลัด
เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
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 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองคลัง 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่
สามารถติดตามทวงถามได้ และไม่มีการจัดท า 
แผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
ภายนอก คือ เกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มาช าระ
ภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการ
มาช าระภาษี ท าให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปี หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการ
แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมท
ราบ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  
     การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองคลังและ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม แต่ยังมีปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในกิจกรรมที่ยังด าเนินงานเช่น 
     - ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่
สามารถ ติดตามทวงถามภาษีค้างช าระได้ 
     - ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน 
     - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
ของการเสียภาษี     

 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน         
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ              
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมจ านวน ๑ กิจกรรม  
     ๑. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
สรุป 
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ตามภารกิจประจ า ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านงานจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน คือประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชน
บางส่วนมาช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่ก าหนด 
จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
     + 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้      
     ๓.๑ ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
     ๓.๒ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิานเข้ารับการอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ 
     ๓.๓ จัดการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
อย่างต่อเนื่อง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้      
     ๔.๑ การน าระบบ Internet มาช่วยในการ
ปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ สามารถ
รับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถ ตรวจสอบได้
จากระบบ Internet 
     ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกกอง
คลัง เช่น อบจ. อบต. เทศบาล และสถานที่ติดต่อ
ราชการอ่ืนๆ ในภารกิจหน้าที่ของกองคลังได้เป็น
อย่างดี 
๕. กิจกรรมการติดตาม 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้      
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมและ
ประเมินผลคุณภาพของงานได้ก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม 
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นส่วนที่ทางกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของฝ่ายบริการผู้ควบคุมงาน และผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผล        
แบบครั้งเดียว เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน 
ข้อบกพร่อง และรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง      
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 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
กองช่าง 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
เนื่องจากงานก่อสร้างมีมาก จึงท าให้เกิดความเสี่ยง
ด้านงานวิศวกรรมโยธา  
ภายนอก คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร 
และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
 การประเมินความเสี่ยง มีการก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกองช่างและวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมที่ชัดเจนและสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
ในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วยงบประมาณ             
ตามภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังมี
ปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในกิจกรรม
ที่ยังด าเนินงานเช่น 
     - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
     - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการขอ
อนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร และขอ
อนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   
      
 
 
 

 
 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน          
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ              
พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน โดยมีกิจกรรมที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมจ านวน ๑ กิจกรรม  
     ๑. กิจกรรมด้านงานสาธารรูปโภค 
 
สรุป 
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ตามภารกิจประจ า ผลการประเมิน พบว่ามี ๑ กิจกรรม 
ด้านงานสาธารณูปโภค มีการควบคุมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน คือ ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจในการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้าง
อาคาร และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ ามัน
เชื้อเพลิง จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
      
 
 
 
 
 

 
 
 



 

แบบ ปค. ๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
     กองช่าง มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการที่เพียงพอซึ่งในแต่ละปีมีการติดตาม
และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
รายงานการปฏิบัติให้ปลัด / นายก ทราบทุกครั้ง 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
     ๔.๑ ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet 
มาช่วยในการชี้แจงผ่านเว็ปไซด์ขององค์กร เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น 
     ๔.๒ ประสานงานทั้งภายในและภายนอก  
ส่วนงาน กองช่าง รวมทั้งการประสานงานจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความรู้ ค าชี้แจง แก่ภาค
ประชาชน 
๕. การติดตามและการประเมินผล 
กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
     วธิีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการ
ด าเนินการในแต่ละวัน เพื่อเสนอผู้อ านวยการ         
กองช่าง ตลอดจนมีการประชุมเจ้าหน้าที่ภายใน
กองช่าง เพ่ือติดตามการด าเนินการอย่างใกล้ชิด        
หากปัญหาสามารถหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้
ทันท่วงที  
 

 

 
 
 



 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ 
องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 ส านักปลัด 
 ๑. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  

ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้ความส าคัญใน
การเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและสมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอ
โครงการเข้าสู่แผนฯ 
 กองคลัง 
 ๑. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้      

มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวันเวลาที่
ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป      

กองช่าง  
 ๑. กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
      ๑.๑ บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งจะต้องท าการสรรหา และให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือรับรู้ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ 
       ๑.๒ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องก าชับให้ผู้ควบคุมงาน 
รายงานปัญหาระหว่างการควบคุมงาน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและหาวิธีแก้ไขปัญหากรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติ
ตามสัญญาจ้าง 
      ๑.๓ ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคารและขอ
อนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์เชิงลึก ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตให้
เข้าใจและชัดเจน 
 
 
 
 

ลายมือ   นายสัมภาษ อยู่พร้อม 
     ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

  วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด 
๑. งำนนโยบำยและแผน 
     - กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม                     
เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้การก าหนดแผนพัฒนาของ 
อบต.บ้านร่อม เป็นไปอย่างชัดเจนและ
น าไปสู่การปฏิบัติตามทิศทางที่ก าหนดไว้ 
     - เพ่ือการน าแผนไปสู่การจัดท า
งบประมาณฯมีความชัดเจนและเป็นทิศทาง
เดียวกัน 
 
 

 
๑. ประชาชนไม่ค่อยให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มี
การเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม ที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุง
ในชุมชน 

 
๑. มีการประชา 
สัมพันธ์ผ่านเสียง 
ตามสายของชุมชน 
ส่งหนังสือราชการให้
ประชาชนทราบ
เพ่ือให้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. แจ้งประชาชน             
ให้ทราบถึงผลเสีย
ของการไม่เสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
๓. มีบันทึกรายงาน
การประชุมระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละหมู่บ้าน 

 
การควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง โดย 
อบต.บ้านร่อม  
ต้องมีการควบคุม
ต่อไป 
๑. มีการประชา 
สัมพันธ์ผ่านเสียง 
ตามสายของชุมชน 
ส่งหนังสือราชการ
ให้ประชาชนทราบ
เพ่ือให้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

 
๑. ประชาชนไม่มี
ความเข้าใจและเห็น
ผลดีของการร่วม
ประชุมประชาคม 

 
๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม
ที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมจัดท าประชาคม เช่น
กิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วม  
เป็นต้น 

 
ส านักปลัด 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

น.ส.ปาณิศา พุ่ม
วันเพ็ญ 
หัวหน้า 

ส านักปลัด 
 

                         



    แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

 
 

๒. แจ้งประชาชน             
ให้ทราบถึงผลเสีย
ของการไม่เสนอ
โครงการ/กิจกรรม 
๓. มีบันทึกรายงาน
การประชุมระบุ
รายชื่อผู้เข้าร่วม
ประชุมแต่ละ
หมู่บ้าน 
 

 
 

 
 

 
 

                   
 
ผู้รำยงำน.......................................................... 

    (นำงสำวปำณิศำ พุ่มวันเพ็ญ) 
                               ต ำแหน่ง            หัวหน้ำส ำนักปลัด 
                                                                                                                                        วันที ่๔ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
๑. งำนจัดเก็บรำยได้ 
     - กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี
วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
บัญชีลูกหนี้ น าเงินรายได้ที่จัดเก็บมา
ลงบัญชีครบถ้วนเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
และจัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระได้ครบถ้วน     
ไมม่ีลูกหนี้คงค้าง สามารถจัดเก็บได้เพ่ิม
ตามเป้าหมาย 
 

 
๑. ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมี
อยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้
ไม่สามารถ ติดตามทวง
ถามภาษีค้างช าระได้ 
๒. ไม่มีการจัดท าแผน
ที่ภาษีอย่างเป็นระบบ
ที่ชัดเจน 
๓. ประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องของการเสียภาษี 

 
 

 
๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบของภาษีแต่
ละแบบด้วยความ
รอบคอบและรัดกุม
เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาด 
๒. ส่งเจ้าน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ 
๓. จัดการ
ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
การควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง โดย อบต.บ้าน
ร่อมต้องมีการควบคุม
ต่อไป 
๑. การปฏิบัติงานต้อ
ยึดระเบียบกฎหมาย
ต่าง ๆ          ที่
เกี่ยวข้อง  
๒. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายได้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง 
ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑. เกิดจากข้อมูลผู้เสีย
ภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่มีข้อมูล                
ที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท า
ให้ไม่สามารถติดตามทวง
ถามได้ และไม่มีการ
จัดท า   แผนที่ภาษีอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน 
๒. เกิดจากผู้เสียภาษี
บางรายไม่มาช าระภาษี 
บางคนนอกต าบลท าให้
ไม่สะดวกในการมาช าระ
ภาษี ท าให้มีภาษีค้าง
ช าระในแต่ละปี หรือมี
การเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มี
การแจ้งให้ อบต.ทราบ 

 
๑. ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ละเอียด 
รอบคอบในการประเมิน
ภาษีให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง  
2. มีการให้บริการในการ
จัดเก็บภาษีนอก สถานที ่
และมีหนังสือแจ้งติดตาม
ทวงถามให้มา ช าระภาษี
ภายในห้วงเวลาที่
ก าหนด  
3. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 

 
กองคลัง 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

นางวรนุช 
เปรมใจ 

(ผอ.กองคลัง) 
 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

 
 

๓. มีการ
ประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระ
ภาษ ี
๔. ตรวจสอบการ
รับเงินการน าส่งเงิน
และการน าฝากเงิน
เป็นประจ า 
 

 
 

 
 

 

                 
 
 

ผู้รำยงำน.......................................................... 
    (นำงวรนุช เปรมใจ) 

                               ต ำแหน่ง     ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
              วันที ่๔ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน 

หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
๑. งำนก่อสร้ำง 
     - กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
     - เพ่ือให้งานออกแบบงานเขียนแบบ
แปลนถูกต้องครบถ้วน การประมาณการ
ราคางานก่อสร้างถูกต้องตรงตามแบบ
แปลนถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ  
 
 

 
๑. ใช้ราคากลางของ
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด และรายการ
วัสดุที่นอกเหนือจาก
ส านักงานพาณิชย์     
ใช้ราคาท้องถิ่น โดย
พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและติดตาม
ข่าวสารจากสื่อสาร 
ต่าง ๆ  
๒. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนด
ราคากลางเพ่ือหาราคา
ที่เหมาะสม 
 

 
๑. การประมาณ
ราคาก่อสร้างปรับ
ราคาข้ึนท าให้การ
ประมาณราคาคาด
เคลื่อน 
๒. ราคาวัสดุก่อสร้าง
ราคาไม่คงท่ีปรับตาม
เศรษฐกิจ 

 
การควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง โดย 
อบต.บ้านร่อม  
ต้องมีการควบคุม
ต่อไป 
๑. การประมาณ
ราคาก่อสร้างปรับ
ราคาข้ึนท าให้การ
ประมาณราคาคาด
เคลื่อน 
๒. ราคาวัสดุ
ก่อสร้างราคาไม่
คงท่ีปรับตาม
เศรษฐกิจ 
 

 
๑. การประมาณ
ราคา ก่อสร้างตอน
ประมาณราคากับ
ช่วงก่อสร้างในการ
จัดซื้อวัสดุปรับราคา
ขึ้น ท าให้การ
ประมาณราคาคาด
เคลื่อน 
๒. ราคาวัสดุก่อสร้าง 
ราคาไม่คงท่ีปรับตาม
เศรษฐกิจ 

 
๑. บุคลากรฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องท าการ
สรรหา และให้มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพ่ือรับรู้ระเบียบ 
หนังสือสั่งการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ 
๒ ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติ
ต ามสัญญาจ้ า งท า ให้ เ กิ ด
ความล่าช้าในการก่อสร้าง                     
ซึ่งจะต้องก าชับให้ผู้ควบคุม
งาน รายงานปัญหาระหว่าง
ก า รค วบ คุ ม ง าน  เ พ่ื อ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบและหาวิธีแก้ไขปัญหา
กรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตาม
สัญญาจ้าง     

 
กองช่าง 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

นายสนั่น 
อู๋เจริญ 

นายช่างโยธา 
รักษาราชการ

แทน
ผู้อ านวยการกอง

ช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง 
การควบคุม 
ภายในที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

 
 
 

 
 

๒. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง
เพ่ือหาราคาท่ี
เหมาะสม 
 

 ๑.๓ ประชาชนไม่มีความรู้
ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
ปลู กส ร้ า งอ าคารและขอ
อนุญ าตประกอบกิ จ ก า ร
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ประชาสัมพันธ์เชิงลึก ชี้แจง
ให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับ
การขออนุญาตให้เข้าใจและ
ชัดเจน 
 

 

 
               
                  ผู้รำยงำน.......................................................... 

         (นำยสน่ัน อู๋เจริญ) 
                               ต ำแหน่ง     นำยช่ำงโยธำ รักษำรำชกำรแทน 
                         ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
                                                                                                                                                   วันที ่๔ เดือน ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 



ปค. ๖ 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

  ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอบทามตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดย  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือ
ได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
           1.1 กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
        ๑.๒ กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
       ๑.๓ กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
          2.1 กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  
   ๑) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นท่ีให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่นกิจกรรมส าหรับผู้เข้าร่วมเป็นต้น 
  ๒.๒ กิจกรรมด้านงานเก็บรายได้ 
   ๑) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ระเอียดรอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๒) มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มา
ช าระภาษีภายในห้วงเวลาที่ก าหนด 
   ๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
  ๒.๓ กิจกรรมด้านงานสาธารณูปโภค 
   ๑). บุคลากรฝ่ายออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งจะต้องท าการสรรหา และให้มีการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรม เพ่ือรับรู้ระเบียบ หนังสือสั่งการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่อยู่เสมอ 
         ๒). ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง
ก าชับให้ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาระหว่างการควบคุมงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและหาวิธีแก้ไข
ปัญหากรณีผู้รับจ้างไปปฏิบัติตามสัญญาจ้าง 
 



-๒- 
 

        ๓). ประชาชนไม่มีความรู้ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ปลูก
สร้างอาคารและขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง และประชาสัมพันธ์เชิงลึก ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับการขออนุญาตให้เข้าใจและชัดเจน 
   
 
 
 

ลายมือ   นางวรนุช เปรมใจ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 
วันที่ ๔ เดอืน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


