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                                         กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                            แบบ ปค.5 
                                      องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร ์

                                       รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                  ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สุดวันที่ 30 เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

1. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้งานควบคุมและจัดการด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ ครม. และหนงัสอืสัง่
การต่างๆ 
- การจัดการงานเอกสารต่างๆ ของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
-ขาดอัตราก าลัง
เจ้าหน้าท่ี  กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กอง
การศึกษาฯซึ่งเป็น
ข้าราชการ ปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษาฯและ
ดูแลงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง4 แห่ง 
-เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาฯกังวลว่าถ้า
ท าไปแล้วจะถูกระเบียบ
หรือไม่หรือจะโดนเรียก
เงินคืนหรือเปล่าเป็นต้น 

 
 
-มีค าสั่งแบ่งงาน
ภายในส่วนราชการ
กองการศึกษาแบ่ง
หน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าที่
แต่ละคนให้ชัดเจน 

 
 
-ปรับปรุงใช้
แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมท้ังใช้
ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารของ อบต. 
โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและรายงานผล
ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาและนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
-ขาดอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่  กอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ซึง่มผีอ.กอง
การศึกษาฯซึ่งเป็น
ข้าราชการ ปฏิบัติงานใน
กองการศึกษาฯ และ
ดูแลงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 

 
 
1. การสรรหาบุคลากร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตามต าแหน่ง 
2. ปรับปรงุค าสัง่แบ่ง
งานและมอบหมาย
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ให้ชัดเจน 
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมกับหน่วยงานที่
ดูแลเรื่องงานการศึกษาฯ  
หรือศึกษาดูงานในส่วน
การศึกษาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น 

 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

2. งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านส าหรบั
เด็กปฐมวัย(2-5 ขวบ) เพื่อการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
1.ไม่มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นของ
องค์การฯ  
2.สนามเด็กเล่น 
เครื่องเล่นสนามไม่ได้
มาตรฐาน 
3.ห้องน้ าห้องส้วมมี
จ านวนไม่เพียงพอและ
ไม่ได้มาตรฐาน 
4.ที่แปรงฟันส าหรับ
เด็กมีสัดส่วนไม่
เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
5.ไม่มีรั้วรอบขอบชิด
เพื่อป้องกันสัตว์ที่มี
อันตรายหรือเพื่อ
ป้องกันจากรถยนต์
หากเด็กหลบหนีกลับ
บ้าน 

 
 
 
 
ปฏิบตัิตามระเบยีบ
และหนังสือสัง่การของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
การติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในโดย
ตรวจสอบจากเอกสาร 
ได้แก่ 
-โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีการออกแบบ
เป็น 2 ห้องเรียน 
ส าหรับเด็ก 2 ช่วงอายุ 
-การก่อสร้างห้องน้ า
ห้องส้วมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่มีการ
ออกแบบตาม
มาตรฐานส าหรับเด็ก 
-ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง รั้ ว
คอนกรีตศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ กที่ แ ล้ ว เ สร็ จ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
1.ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นขององค์การฯ  
2.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น
สนามไม่ได้มาตรฐาน 
3.ห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวน
ไม่เพียงพอและไม่ได้
มาตรฐาน 
4.ที่แปรงฟันส าหรับเด็กมี
สัดส่วนไม่เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 
5.ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อ
ป้องกันสัตว์ที่มีอันตรายหรือ
เพื่อป้องกันจากรถยนต์หาก
เด็กหลบหนีกลับบ้าน 

 
 
 
 
- การตั้งงบประมาณส าหรับ
พัฒนาอาคาร สถานที่และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุม
และครบถ้วน- การท าเอกสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/
กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ประชาชนทราบเพ่ือการ
สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนา
ด้านต่างๆ ในขั้นตอนของการ
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
- ท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้
ผู้ปกครองและประชาชนเก่ียวกับ
บทบาทและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐาน 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือท าการ
ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานและตัว
บ่งชี้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 
 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

 

 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

3. งานการบริหารความเสีย่งด้าน
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนท่ี 
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็เพิม่ขึ้น 
 
 

 
 
 
 
-จ านวนเด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็แต่
ละแหง่ลดน้อยลง 

 
 
 
 
-แจ้งให้ครหูรือ
บุคลากรออกส ารวจ
เด็กในพื้นที่ทีม่ีอายุ
ครบเกณฑ์ใหเ้ข้ามา
สมัครเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
 

 
 
 
 
 
-จ านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมกับจ านวนครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลด าเนินการให้
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทราบหากมีปัญหา
ในการปฏิบัติงานและผล
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
-จ านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็แต่ละ
แห่งลดน้อยลง 

 
 
 
 

-แจ้งให้ครหูรือบุคลากร
ออกส ารวจเดก็ในพื้นที่ที่
มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้า
มาสมัครเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

 
 
 
 

-ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

 

 

(นางวิลาวัลย์  ทองล่ิม) 

ผู้อ านวยการกองศึกษาฯ 

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

แบบ ปค.5 


