
แบบ ปค.๕  
ช่ือหน่วยงาน  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี  ๓๐  กันยายน  2564  

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/ 

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
1. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีประสิทธิภาพ 
- แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก
ต้องได้รับการปรบัปรุงและ
พัฒนาตนเองในเร่ืองทักษะ
และภาระงานของตนเอง 
2. ด้านอาคารสถานที่
บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
3. ไม่มีครูซึ่งมีความส าคัญ
มากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบตัิ 
ความเชี่ยวชาญและความรู้
เฉพาะด้านในการจัดท าแผน
หลักสูตรการเรียนการสอน 

๑. ค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การพัฒนาให้มีความรอบรู้
และปรับปรุงตนเองให้มี
ทักษะในภาระงานของ
ตนเองเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3. จัดท าแผนการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครอบคลุม ทั้งด้านการ
เรียนการสอน 
4. จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
5. ปรับปรุงอาคารสถานที่
ให้มีความเหมาะสมถูก
ลักษณะ 
 

- การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอแล้ว 
แต่ยังมีความเสี่ยง
ที่มีปัจจัยมาจาก
ภายนอก เช่น
อาคารสถานที่และ
ยังพบวา่ไม่มี
บุคลากรครู
(ข้าราชการ) จึง
พบความเสี่ยงใน
การจัดท าแผนการ
เรียนการสอน 
- ติดตามและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  

1.ด้านอาคารสถานที่
บางส่วนต้องปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก แต่เนื่องจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
โรงเรียนจึงติดปญัหา
เร่ืองการขออนุญาตใช้
พื้นที่และอยู่ในเขต
ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
2. ไม่มีบุคลากรครู
(ข้าราชการ) จัดท า
แผนการเรียนการสอน  

๑. ค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2.ด าเนินการขออนุญาตใช้
พื้นที่กับโรงเรียนและ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี 
เพื่อปรับปรุงศูนย์พฒันา
เด็กเล็กให้ได้มาตราฐาน
ด้านอาคารสถานที่ 
3.สรรหาครูที่มีความรู้
เฉพาะด้านเอกปฐมวัย 
4.สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ทางการศึกษา 
สาขาวชิาปฐมวัย  

กอง
การศึกษาฯ 
 

 
 
 



แบบ ปค.๕  
ช่ือหน่วยงาน  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี ๓๐  กันยายน  25๖4 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ

รฐั 
หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ
รฐั/ 

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
2. ด้านการจัดท าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
- เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน  

๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 
2. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีภาระงานเพิ่มข้ึนท าให้การ
ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ 
 

 ๑. มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัตงิานด้าน
การบัญชีของหน่วยงานมา
รับผิดชอบ-ปฏิบัตงิาน 
๒. แบ่งงานให้เจ้าหนา้ที่
ช่วยกันปฏบิัติงาน 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 

- การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอแล้ว 
แต่ยังพบความ
เสี่ยงไม่มีเจ้าหนา้ที่
การเงินการบัญชี
และพัสดุที่มี
คุณสมบัติเฉพาะ
ด้านเพื่อ
ปฏิบัติงานการเงนิ
การบัญชีและพัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- ติดตามและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง  
 

1.ไม่มีเจ้าหน้าที่มี
ความรู้เฉพาะด้าน
การเงินและบญัช ี

1. ค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. ด าเนินการสรรหา
บุคคลที่มีความรู้ดา้น
การเงินการบัญชีและ
พัสดุเพื่อปฏิบัติงานใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กอง
การศึกษาฯ 
 

 
 
 
 

 



แบบ ปค.๕  
ช่ือหน่วยงาน  กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี ๓๐  กันยายน  25๖4 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ 

รฐั 
หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ 
รฐั/ 

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
3. ด้านงานธุรการ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 

๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เปน็
แนวทางในการปฏบิัติงานสง่
มายัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบงึลา่ชา้จึงท าให้
เกิดความล่าชา้ในทางปฏิบัติ 

๑. การตรวจสอบค้นหา 
ข้อมูลปัจจุบันจากทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้า
และสามารถปฏิบัตงิานได้
ทันทีทีไ่ด้รับหนังสือ 

- การประเมินผล
จากผู้บังคบับัญชา  
- ติดตามและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง   

๑. ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส่งมายงั 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านบงึลา่ชา้จึง
ท าให้เกิดความล่าชา้
ในทางปฏิบัติงาน 
 

๑. ติดตามข้อมูลข่าว 
สารต่าง ๆ อย่างต่อ 
เนื่องและปฏิบตัิตาม
ค าสั่งทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากผู้บังคบับัญชา 
 

กอง
การศึกษาฯ 
 

 
                                              ชื่อผู้จัดท า 

      
        (นางสาวนิภาพร  แป้งหอม) 

                                                                 ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                                  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                                                              วันที่   28   ตุลาคม  25๖4 

 


