
ค าน า 
 
  การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  หน่วยงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดท าขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
รวมทั้ง  ท าให้ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีความเชื่อถือและมั่นใจ ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
 

  คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  หวังว่าการ              
จัดวาง ระบบการควบคุมภายในเล่มนี้จะท าให้พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 
 

คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ตุลาคม  2564 
 
 

 
 



แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว) 

 
เรียน นายอ าเภอห้างฉัตร 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ก าหนดซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของ นายอ าเภอห้างฉัตร 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 

( พร้อม   ทรายใจ ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
วันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

1.2 กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-Lass  
1.3 กิจกรรมจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  
1.4. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ 
1.5 กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง 
1.6 กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

(1) เชิญลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชนมาจัดท าเอกสารรับสภาพหนี้         
เพ่ือผ่อนช าระเงินให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 



 (2) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเร่งรัดและด าเนินการตาม
กฎหมายกับกลุ่มท่ีผิดนัดช าระหนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
หากปล่อยปละละเลยท าให้ราชการได้รับความเสียหายให้หาผู้รับผิดชอบทางละเมิดพร้อมพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณ ี

2.2 กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-Lass  
 (1)  มีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ e-Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

(2)  จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมการเข้าระบบ e-Laas 
เพ่ิมเติม 

(3)  ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเตอร์เน็ตอย่างสม่ าเสมอ 
2.3 กิจกรรมจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน  
 (1)  การจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุ 

(2)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินเมื่อเกิด
การช ารุดเสียหายหรือเกิดเสื่อมสภาพของพัสดุ 

(3)  จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาประจ าปี 
2.4. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ 
 (1)  การจัดท าแผนการด าเนินการจัดเก็บภาษี 

(2)  จัดท าแผนที่ภาษีให้เสร็จสมบูรณ ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 
(3)  จัดท าแผนการออกส ารวจภาษีประจ าปี 
(4)  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี  
(5)  ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการช าระภาษี 

2.5 กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง 
    (1) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ให้ด าเนิน การอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ 
โดยเรียง ล าดับความ ส าคัญของโครงการในการออกแบบงานก่อสร้าง 

(2) ส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่กรมฯก าหนดเพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป  

2.6 กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 
(1) ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและ

ราคาน้ ามัน 
(2) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ให้ด าเนิน การอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ 

โดยล าดับความส าคัญของโครงการในการประมาณราคาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง 

(3) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ
ก่อสร้าง 



แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิน้สุด วันที่  30 กันยายน  2564 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 

 
 
 
 
 
1.2 การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดย

มีการวินิจฉัยสั่งการตามสายล าดับการบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายบังคับบัญชา

อ านาจหน้าที่ ของผู้ รับผิดชอบเหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนารักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่ อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กร 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป  
1.1 อบต.วอแก้ว ได้ก าชับให้บุคลากรยึดถือประกาศ 

อบต.วอแก้ว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง  และประกาศ อบต.วอแก้ว เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 1.2 ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม การควบคุม
ภายใน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุม
ภายใน  โดยใช้หลัก   ธรรมาภิบาล  ส่งเสริมสนับสนุนและ
สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจขอบเขต หน้าที่  รวมทั้ งความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อให้การควบคุมภายใน  มีประสิทธิผล 
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจัดแบ่งโครงสร้างองค์กร
และสายบังคับบัญชาชัดเจน เหมาะสมโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง(อ้างอิงตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี) 
1.4 อบต.วอแก้ว  มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยการมอบหมายงาน           
ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงานให้รับผิดชอบและปฏิบัติและตรง
กับความรู้ความสามารถหรือความถนัดของบุคคล (Put the 
right man on the right job) อ้างอิงตามประกาศ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2558 พร้อมทั้ งให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบคุณธรรม 
1.5 อบต.วอแก้ว ได้ก าหนดให้บุคลากรภายในมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในของ อบต.วอแก้ว ซึ่งการ
มอบหมายตามค าสั่งดังกล่าวนี้ได้มอบหมายงานที่สอดคล้อง
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละบุคคลที่อ้างอิงตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
      
 
     2.2 ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
     
     2.3 โอกาสที่จะเกิดการทุจริต 
      
 
 
 
    2.4 การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2.1  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
สอดคล้องกันงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม  
 2.2 มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์   
2.3 อบต.วอแก้ว มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตาม
วิธีที่ก าหนดตามเอกสาร  ค าแนะน า : การน ามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ   และใช้แบบประเมิน
องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภาย ในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยง มิให้มีผลกระทบ
กับการปฏิบัติงานและก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนหรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
     3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
     3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบายประกอบด้วย ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.1 มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และ
ตามผลการประเมินความเสี่ยง 
3.2 มีการประชุมชี้แจงหรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยงเป็นคร้ังคราว 
3.3 ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมภายในที่เหมาะสม  และ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร  
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  
ผู้บริหารก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  มีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และมีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีการจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ซึ่งมีความ

จ าเป็นในการสนบัสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายใน 

4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายใน 

4.3 มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
4.1 มีการจัดหา พัฒนา ปรับปรุงและใช้ระบบสารสนเทศ
ในการติ ดต่ อสื่ อสา รภาย ในหน่ วยงานและสื่ อสา ร
ประชาสัมพันธ์ภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ 
4.2 มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย
ตัดสินใจทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศเกี่ยวข้องกับ
งานที่รับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและทันเวลา 
4.3 มีการใช้สารสนเทศในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร กับ
บุคคลภายนอกให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า 
ความเห็น ข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานและ
รับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีทั้งการสื่อสารทาง
เดี่ยวและสื่อสารสองทาง 

 

 



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 พัฒนาและด าเนินการประเมินผลระหว่างการ

ปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด 

5.2 สื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ต่อฝ่ายบริหารหรือผู้ก ากับดูแล 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป   
5.1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนดและมี
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานเป็นอย่างต่อเนื่อง 
4.2  ผู้บริหารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  จัดท า
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  มีการแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องโดยการ
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  ก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุงและ
พัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของ             

การควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       
มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน 
ดังนี้ 
      1. กิจกรรมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก กลุ่มลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการบริหารจัดการในรูปของบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม การคืนเงินจึงมีความไม่พร้อมและกลุ่มไม่มีการติดตามเร่งรัด
ให้สมาชิกในกลุ่มช าระหนี้ตามก าหนด 
 2 กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ E-Lass เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก  พนักงานขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบปฏิบัติงาน  ระบบ e-Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง  และระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในส านักงาน
บางครั้งสัญญาณไม่ดี ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Laas ได้ 
 3 กิจกรรมจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก  การรับมอบพัสดุไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
ตามข้อก าหนด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาและควบคุมพัสดุ  ไม่มีการจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาพัสดุ  และทรัพย์สินบางส่วนช ารุดและเสียหาย 
 4 กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก  มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา  ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่ทราบว่าต้องมาช าระภาษี  ผู้เป็นเจ้าของป้าย และเจ้าของโรงเรือน  
เมื่อปิดกิจการลง ไม่ได้มาแจ้งอบต. และระบบแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
   5. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น อาจท าให้
การออกแบบเกิดความล่าช้าและผิดพลาดได้ และขาดบุคลากรต าแหน่งวิศวกร ในการออกแบบตามที่ระเบียบฯ ก าหนด
   6. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อก าหนดในเรื่องของกฎระเบียบทาง
ราชการ ไม่สามารถก าหนดราคาได้ตามราคาขายตามท้องตลาดเนื่องจากใช้ราคาควบคุมจากกระทรวงพาณิชย์             
ซึ่งบางครั้งราคาขายจริงในท้องตลาดปรับตัวขึ้นสูงแล้ว 

ทั้งนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ ยวข้อง เชื่อว่าการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบจะน ามาซึ่งการบริหารจัดการที่ดีภายในหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด               
แก่หน่วยงานและประชาชนต่อไป 

           ว่าที่ร้อยตรี 
( พร้อม   ทรายใจ ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหนา้ที ่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

วันที่  15  ตุลาคม พ.ศ. 2564 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 
   กิจกรรมสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วย
เอดส์   
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นไปอย่างถูกต้องและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามที่
ทางราชการก าหนด 

 

 
-  ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพไม่
มาข้ึนทะเบียนตามห่วง
ระยะเวลาที่ก าหนด ท า
ให้ไม่สามารถได้รับเงิน
ตามสิทธิ์ที่ตนพึงได้  
- ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 
แต่ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน จึง
ท าให้มาขึ้นทะเบียน
ล่าช้า 

 
1.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2.ก ากับ ดูแล และพยายาม
ชี้แจง ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
รายละเอียดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพรวมถึง
ด าเนินการประชาสัมพันธ์
โดยประสานงานผู้น าชุมชน
แต่ละหมู่บ้านทราบ 
3.การแจ้งประชาสัมพันธ์
ผ่านหอกระจายข่าว/เสียง
ตามสาย   เพ่ือนัดหมายให้
ผู้มีสิทธิรับเบี้ย มาแสดงตน
เพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพตาม
ห้วงเวลาที่ก าหนด  

 
เพียงพอและมีการปฏิบัติ
ตามอย่างต่อเนื่อง 
 

 
- 

 
- 

 
ส านักปลัด 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม 
   กิจกรรมเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
   -เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้
โครงการฯ และลดความ
เสียหายที่เกิดข้ึนในองค์กร  
  -เพ่ือรายงานผลการจัดเก็บหนี้
กองทุนให้ผู้กับกับดูแลได้รับ
ทราบ 
 

 

-กลุ่มลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการบริหารจัดการใน
รูปของบุคคลมากกว่าเป็น
กลุ่ม การคืนเงินจึงมีความไม่
พร้อม  
-กลุ่มไม่มีการติดตามเร่งรัด 
ให้สมาชิกในกลุ่มช าระหนี้ 
ตามก าหนด 

- ได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระหนี้ให้กับลูกหนี้
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
 

มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

- ลูกหนี้ตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนไม่ 
ช าระหนี้ตามระยะ 
เวลาที่ก าหนดท าให้มี
ยอดหนี้ค้างช าระ 
-ลูกหนี้ย้ายออกนอก
พ้ืนที่ต าบลวอแก้วและ
ไม่ได้แจ้งที่อยู่ใหม่
ให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ
จึงท าให้ไม่สามารถ
ติดตามหนี้ได้  
 

1 เชิญลูกหนี้โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนมาจัดท า
เอกสารรับสภาพหนี้  
เพ่ือผ่อนช าระเงินให้กับ 
อบต.วอแก้ว 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เร่งรัดและด าเนินการตาม
กฎหมายกับกลุ่มท่ีผิดนัด
ช าระหนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
โดยเคร่งครัด หากปล่อย
ปละละเลยท าให้ราชการ
ได้รับความเสียหายให้หา
ผู้รบัผิดชอบ ทางละเมิด
พร้อมพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณี 

ส านักปลัด 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรม 
กิจกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
วัตถุประสงค์    
   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัย และด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ 
 

 
 

 
- สภาพพ้ืนที่อยู่ติดภูเขาและมี
ล าห้วยหลายสาย ท าให้เข้าถึง
พ้ืนที่ล่าช้า 
- ได้รับแจ้งการรายงานความ
เสียหายจากผู้ประสบเหตุ
ล่าช้า 

 
- จัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ด าเนินการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าทุกปี 
- มีการจัดท าพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหากเกิดภัยมีการ
อพยพได้ทันท่วงที 
- จัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัย 
เพ่ือแจ้งเตือนประชาชน
อพยพให้ทันท่วงที 

 
เพียงพอและมีการ
ปฏิบัติตามอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
- 

 
- 

 
- ส านักปลัด 

             
 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม 
งานด้านการเงิน 
กิจกรรมการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ E-Lass  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
-เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ E-Lass และป้องกันหรือ
ลดข้อผิดพลาดตลอดจนความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 
-เพ่ือให้รายงานทางการเงิน        
มีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา       
และโปร่งใส 
-เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทาง
ราชการก าหนด 

1. พนักงานขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบปฏิบัติงาน 
2. ระบบ e-Laas มีการ
ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 
3. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้
ภายในส านักงานบางครั้ง
สัญญาณไม่ดี ท าให้ไม่สามารถ
เข้าใช้งานระบบ e-Laas ได้ 

1. แจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-
Laasให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาระบบ e-Laas 
และติดตามข้อมูล
ข่าวสารจากคู่มืออย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ให้ผู้ปฏิบัติงานส ารอง
ข้อมูลเอกสาร ไว้เป็น
ส าเนาควบคู่ไปกับการใช้
ระบบ e-Laas เพ่ือ
ป้องกันข้อมูลสูญหาย 

มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

1. ระบบ e-Laas มี
การปรับปรุงระบบ
บ่อยครั้ง 
2. ระบบอินเทอร์เน็ตที่
ใช้ภายในส านักงาน
บางครั้งสัญญาณไม่ดี 
ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้
งานระบบ e-Laas ได ้

1. มีการจัดท าคู่มือการใช้
งานระบบ e-Laas ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ  
2. จัดส่งบุคลากรที่
รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมการเข้าระบบ e-
Laas เพ่ิมเติม 
3. ตรวจสอบระดับความ
แรงของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตอย่าง
สม่ าเสมอ 

นางพิศมัย  
พรหมศร 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

 
นางสาวณัฎฐกันต ์ 

อินต๊ะใจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

การเงินฯ 

   



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรม 
งานด้านพัสดุ 
กิจกรรมจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน และป้องกันหรือลด
ข้อผิดพลาดตลอดจนความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการที่ทางราชการ
ก าหนด 
 

1. การรับมอบพัสดุไม่
ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด
ความเอาใจใส่ในการดูแล
รักษาและควบคุมพัสดุ 
3. ไม่มีการจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาพัสดุ 
4. ทรัพย์สินบางส่วนช ารุด
และเสียหาย 

1. ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535  
2. มีค าสั่งมอบหมายงาน 
3. มีการจัดสถานที่ใน
การเก็บรักษาพัสดุ 
4. มีการติดตามและ
ก ากับการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุอย่างเคร่งครัด 

มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

1. การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนบางครั้งไม่
ประสบความส าเร็จ
เนื่องจากคู่กรณีมี
ปัญหาส่วนตัว 

1.การจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาพัสดุ 
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การดูแลทรัพย์สินเมื่อเกิด
การช ารุดเสียหายหรือเกิด
เสื่อมสภาพของพัสดุ 
3. จัดท าแผนการซ่อม
บ ารุงรักษาประจ าปี 

นางพิศมัย   
พรหมศร 

ผอ.กองคลัง 
 

นางดวงทวีวรรณ 
เก่งการท า 

นักวิชาการพัสดุ 
ช านาญการ 

 
นางสาวทัยชนก 

ตุ้ยค าลือ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

พัสดุ กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิงาน หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ 
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. กิจกรรม 
งานด้านการจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีใน
การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการจัดเก็บรายได้ 
กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีใน
การจัดเก็บรายได้ และป้องกัน
หรือลดข้อผิดพลาดตลอดจน
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับ
องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ทาง
ราชการก าหนด 

1. มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา 
2. ผู้ที่เป็นเจ้าของป้ายไม่
ทราบว่าต้องมาช าระภาษี 
3.ผู้เป็นเจ้าของป้าย และ
เจ้าของโรงเรือน เมื่อปิด
กิจการลง ไม่ได้มาแจ้งอบต. 
4. ระบบแผนที่ภาษียังไม่
สมบูรณ์ขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติงาน 

ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562  และ 
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

1. พนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบ
การปฏิบัติงาน 
2. ระบบ e-Laas มี
การปรับปรุงระบบ
บ่อยครั้ง 
ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้
ในส านักงานบางครั้ง
สัญญาณไม่ดี ท าให้ไม่
สามารถเข้าใช้งานใน
ระบบ e-Laas ได้ 

1. การจัดท าแผนการ
ด าเนินการจัดเก็บภาษี 
2. จัดท าแผนที่ภาษีให้
เสร็จสมบูรณ์ และสามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์
ภาพ 
3. จัดท าแผนการออก
ส ารวจภาษีประจ าปี 
4. จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การช าระภาษี  
5. ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายเรื่องการช าระ
ภาษ ี

นางพิศมัย   
พรหมศร 

ผอ.กองคลัง 
 

นางจารุณ ี  
แจ้งสว่าง 

เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 
ช านาญงาน 

 
นายทัตพงศ ์  
เนมหาวัน 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเกบ็รายได ้ 

 
 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ /ตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรม  
การออกแบบงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการ
ด าเนินการออกแบบงาน
ก่อสร้าง และป้องกันหรือลด
ข้อผิดพลาดตลอดจนความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร 

 
- ปริมาณงานที่เพ่ิมมาก

ขึ้น อาจท าให้การออกแบบ
เกิดความล่าช้าและผิดพลาด
ได้ 

- ขาดบุคลากรต าแหน่ง
วิศวกร ในการออกแบบตามที่
ระเบียบฯ ก าหนด  

 

 
- ก าชับ เจ้าหน้าทีผู่้
ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบ
ใหม่ๆ การสั่งการจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้
สารสนเทศ  (IT) เพ่ือให้
การออกแบบงาน
ก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาพงาน  
- มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดย
จ้างเอกชนหรือหน่วย 
งานราชการที่เก่ียวข้อง
เป็นผู้ออกแบบ 

 
มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

 
จุดอ่อน 

- การเขียนแบบ
ล่าช้าและมี
ข้อผิดพลาด 

- ขาดวิศวกรใน
การออกแบบ 
 
สาเหตุ  

- การออกแบบ
อาจล่าช้าเนื่องจาก
ออกแบบต้องมีผู้รับ
รองแบบในการ
ก่อสร้างให้เป็นไป
ตามท่ีระเบียบ ก าหนด  
 

 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงาน ให้ด าเนิน การ
อย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ โดยเรียง ล าดับ
ความ ส าคัญของโครงการ
ในการออกแบบงาน
ก่อสร้าง 
- ส่งบุคลากรเข้าอบรมใน
หลักสูตรที่กรมฯก าหนด
เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป  
 

 
กองช่าง 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ /ตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรม   
การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนิน 
การประมาณราคาก่อสร้าง 
และป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด
ตลอดจนความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กร 

 
ข้อก าหนดในเรื่องของ
กฎระเบียบทางราชการ ไม่
สามารถก าหนดราคาได้ตาม
ราคาขายตามท้องตลาด
เนื่องจากใช้ราคาควบคุมจาก
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้ง
ราคาขายจริงในท้องตลาด
ปรับตัวขึ้นสูงแล้ว 

 
ก าชับ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติ 
ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ 
การสั่งการจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  
(IT) เพ่ือให้การค านวณ
ราคาค่าก่อสร้างขณะ
จัดท าข้อบัญญัติ
สอดคล้องกับความเป็น
จริงกับสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะด าเนินงาน  

 
มีการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
เพียงพอ 
 

 
จุดอ่อน 
การประมาณราคา
ถูกต้องตามระเบียบแต่
ไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคา
สินค้าเก่ียวกับการ
ก่อสร้างในตลาด ที่
สูงขึ้น 

 
- ราคาวัสดุก่อสร้างมีความ 
ผันผวน ตามสภาวะ
เศรษฐกิจของโลกและ
ราคาน้ ามัน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งาน ให้ด าเนิน การอย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ โดย
ล าดับความส าคัญของ
โครงการในการประมาณ
ราคาและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางของ
กรมบัญชีกลาง 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 

 
กองช่าง 



 
แบบ  ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ /ตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. กิจกรรม  
การควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนิน 
การควบคุมงานก่อสร้าง 
และป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด
ตลอดจนความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กร 

 
- กิจกรรมการควบคุมงาน 
แจ้งให้ประชาชนที่ได้รับ
แต่งตั้งสอดส่องดูแลขณะผู้
รับจ้างเข้าด าเนินการ, แจ้งให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ตรวจสอบงานโครงการต่าง ๆ 
พร้อมแก้ไขปัญหาหน้างาน
โดยตรง 

 
- มีการส่งทดสอบวัสดุ 
เพ่ือท าการทดสอบในทุก
โครงการก่อสร้าง 

 
เพียงพอและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 

 
- 
 

 
- 

 
กองช่าง 

 
        ว่าที่ร้อยตรี 

 (พร้อม  ทรายใจ) 
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล ปฏิบัติหนา้ที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
วันที่ 15  ตุลาคม พ.ศ. 2564 


