
แบบ  ปค. 5 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด 

วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆ  ที่
สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐวัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.งานส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ
กิจกรรมส่งเสริม
ทางด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เด็กเยาวชน
ประชาชนเล่นกีฬาไม่
พ่ึงพายาเสพติด, รู้จัก
เคารพปฏิบัติตามกฎ
กติกากฎหมายของ
บ้านเมืองและพัฒนา
กีฬาชุมชนไปสู่ความ
เป็นเลิศในอนาคต, 
รู้จักมีวินัย 

(๑) บุคลากรที่เป็น
พนักงานจ้างยังขาด
ประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมนันทนาการ
และกีฬาโดยตรง 
(๒) ด้านสถานที่มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน 
ทำให้เกิดการคับแคบ
และไม่สามารถเอ้ือ  
อำนวยความสะดวกได้ 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๙  
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
- เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

ปริมาณงานที่มีมากกว่า 
จำนวนบุคลากรทำให้
เกิดความล่าช้าในการ 
ดำเนินงาน 

๑. ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ความชำนาญด้าน
กีฬาและนันทนาการ
๒. ประชาชนส่วน
น้อยที่เห็นถึงความ 
สำคัญของการเล่น
กีฬา การออกก าลัง
กาย ทำให้ขาดการมี
ส่วนร่วมในด้านงาน
กีฬาและนันทนาการ
ของชุมชน 
๓. ยังไม่มีสถานที่
สำหรับให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน 
ได้ใช้เป็นจุดรวมใน
การเล่นกีฬาทุก ๆ 
ประเภท 

๑. สรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความชำนาญ 
เพ่ือเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬา
ต่างๆของอบต.นานวน
ในการที่จะส่งเสริมเด็ก
เยาวชนประชาชนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆจนได้รับ
ความเป็นเลิศด้านการ
กีฬา 
๒. จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ให้แกประชาชนทุก
ชุมชน๓. จัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล 

 
 

๓๐ กันยายน  ๒๕๖5 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชำนาญการ 
รักษาราชการแทน   
ผู้อำนวยการกอง

การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของ
รัฐ หรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิการ
หรือภารกิจอื่นๆ  ที่
สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐวัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. งานส่งเสริม
กิจกรรมศาสนา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมกิจกรรม 
การจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นวัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ใช้จ่าย
งบประมาณด้านการ
จัดงานประเพณี
ท้องถิ่นเป็นไป
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560/
กฎกระทรวงและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องและตาม
ความจำเป็น 

1) งานล่าช้าไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์
เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากร และบุคคลที่
มีอยู่ได้รับมอบหมาย
งานด้านอื่น
นอกเหนือจากงานใน
หน้าที่ทำให้ปริมาณ
งานมาก  
2) เป็นการทำงาน
ร่วมมือกับประชาชนใน
พ้ืนที่ทำให้มีการ
ผิดพลาดในการ
ประสานงาน  การ
ควบคุมด้านเวลามีการ
คลาดเคลื่อน 

- นำระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560/กฎกระทรวง และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง 
และใช้จ่ายอย่างประหยัด 

๑. มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
แจกของกิจกรรมโดยตรง
ในการจัดงานโครงการ
เกินความจำเป็นและไม่
เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง  
๒. ต้ังงบประมาณ
ฟุ่มเฟือยเกินความ
จำเป็น 

ความเสี่ยง  
การจัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการบางอย่างไม่
สามารถดำเนินการได้ 
อาจส่งผลให้มีการ
เรียกเงินคืน เมื่อ
หน่วยตรวจสอบมา
ตรวจสอบ 

ให้ทบทวนและกำหนด
มาตรการงบประมาณ
ในการจัดงานโครงการ
ที่ใช้จ่าย งบประมาณท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่
ควรตั้งงบประมาณ
ฟุ่มเฟือยเกินความ
จำเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ 
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3. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษางาน
การเงิน/การพัสดุและ
แผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค์ 
- พัฒนาบุคลากรให้มี
ความชำนาญเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายตาม
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560/
กฎกระทรวงและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

- กิจกรรมงานด้าน
การเงินและการพัสดุ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พบว่า  บุคลากรยังขาด
ความรู้ความชำนาญใน
การปฏิบัติงานการเงิน
และด้านการพัสดุ 
- กิจกรรมงานด้าน
บริหารและวิชาการ       
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา  
พบว่าบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้  ความเข้าใจใน
การจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และยังไม่รับ
การฝึกอบรมเรื่องการ
จัดทำแผนพัฒนา
โดยตรง 

- นำระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560/กฎกระทรวงและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- นำระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงนิ การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547แก้ไข
เพ่ิมเติม มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

ความชำนาญในการใช้
ระเบียบกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งาน 

การเข้ารับการ
ฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่สามารถ
นำมาปฏิบัติด้าน
การเงิน/การพัสดุ
และแผนพัฒนา
การศึกษาได้ไม่
ชำนาญเท่าที่ควร 

ศึกษากฎหมายข้อ
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การต่างๆที่เก่ียวข้อง
อยู่เสมอ  รวมถึงการ
ทบทวนถึงปัญหาที่เกิด
จากโครงการในรอบที่
ผ่านมาเพ่ือนำมาเป็น
แนวคิดในการแก้ไข
งานที่กำลังดำเนินการ
ในปัจจุบัน 
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ควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมด้านงาน
ส่งเสริมการศึกษา
ระดับก่อน
ประถมศึกษากิจกรรม
การจัดการศึกษา
ปฐมวัยและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้มีการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
ระบบและมีการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน 
- เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.
นานวนมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

- สนามภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไม่เสร็จ
สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งาน
สำหรับการจัดกิจกรรม
นันทนาการกลางแจ้ง
ให้เด็กได้อย่าง
ปลอดภัย 

- ประชุม/ตรวจสอบกับ
คณะกรรมการศูนย์ฯ 
ผู้ปกครองเพ่ือประชุมการ
เรียนการสอน 
- อบต.ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
- ส่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วมอบรม เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถ 
พัฒนาทักษะการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

- มีการตรวจเยี่ยม 
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. จำนวน 2 
ศูนย ์

ความเสี่ยง  
- การจัดการศึกษา
เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐานปัจจัยเสี่ยง 
- งบประมาณในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
- การดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครอง 

- การวางแผนการใช้
งบประมาณ  
- ส่งครูประจำศูนย์เข้า
รับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษา
ไปศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิ
ในหลักสูตรที่ตรงกับ
การปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน 
- จัดทัศนศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาหรือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี
การบริหารจัดการเรียน
การสอนที่ดีตามความ
เหมาะสมใช้เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรม 
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(ลงชื่อ)                                            ผู้รายงาน 
  (นางสาวธัญญลักษณ์  เชิดสังวาลย์) 

ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     วันที่  30 กันยายน  2565 


