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องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
  ๑.๑)  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ  
         เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภำพแวดล้อมภำยใน คือ 
เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นและขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบของงานท าให้การประสานงานภายใน
และภายนอกล่าช้า ระบบป้องกันและบรรเทาเหตุไม่ทันต่อ
สถานการณ์ และประชาชนขาดความรู้ ความตระหนักใน
การป้องกัน ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
 ๑.๒)  กิจกรรมด้ำนงำนกฎหมำย 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังมีประสบการณ์ การท างานที่ยัง
น้อย ควรให้เจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังและ
ฝึกอบรมของหน่วยงานราชการ 
  ๑ .3 )  กิ จ ก ร ร ม ด้ ำ น ง ำ น บ ริ ห ำ ร ง ำ น บุ ค ค ล    
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๑.4) กิจกรรมด้ำนกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 
   ๑ .5 )กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร ล ด ปั ญ ห ำ ภ ำ ว ะ โล ก ร้ อ น  
         เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ  มีการ
ปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น
การเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ , การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
   ๑.6)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบัน  
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
การแบ่งฝ่ายทางการเมือง 
 
 
 

ผลกำรประเมิน 
     ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น 8 งาน  คือ  
๑) งำนบริหำรทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 งานคือ     
    1.1 งานสารบัญ  
    1.2 งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร  
    1.3 งานบริหารงานบุคคล  
    1.4 งานเลือกตั้ง/งานกิจการสภาฯ  
    1.5 งานตรวจสอบภายใน  
๒) งำนนโยบำยและแผน   
3) งำนกฎหมำยและคดี/งำนร้องเรียนร้องทุกข์และ
อุทธรณ์ 
๔) งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย    
5) งำนสวัสดิกำรและสังคม   
6) งำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 
4 งำนคือ 
    6.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.2 งานส่งเสริมเด็กและเยาวชน 
    6.3 งานบริหารและด าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (วัดศรีแก้ว) 
    6.4 งานบริหารและด าเนินงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (วัดทรงธรรมเจริญ) 
7) งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8) งำนส่งเสริมกำรเกษตร   
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องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 ๑.7) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่  เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย 
ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรค
วัณโรค  เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยัง
ขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 
๑.8) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
      เป็นควำมเสี่ ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าผู้
เสพ ท ำให้ยำกต่อกำรควบคุมป้องกัน 
 
 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใน  ต า ม ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบว่ามี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน 8 กิจกรรม 
ดังนี้ 
๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
๒. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย 
๓. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
๔. กิ จกรรมด้ านการจั ดท าป ระชาคม  เพ่ื อ ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๖. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
๗. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก

โรคติดต่อ   
๘. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
      และจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓)  พบว่าจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
คือ กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส่วน
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ  , ด้านกฎหมาย
และคดี , ด้านงานบริหารงานบุคคล, ซึ่งได้น าไปจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.๓)   
และติดตามรายงานในงวดปีต่อไป 
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องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
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(๒) 

 ๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๒.๑)  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ  
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การ
ประสานงานภายในและภายนอกล่าช้า ระบบป้องกันและ
บรรเทาเหตุไม่ทันต่อสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ขาดความ
กระตือรือร้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของ
งาน ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม  ไม่ชัดเจน    
๒.๒) กิจกรรมด้ำนงำนกฎหมำย 
     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังมีประสบการณ์ การท างานที่
ยังน้อย ควรให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสได้ เข้าร่วมรับฟังและ
ฝึกอบรมของหน่วยงานราชการ  การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ 
อาจเกิดความผิดพลาด เนื่องจาก อบต.นากอก ยังมี
ประชาชนจ านวนมากที่ยังไม่เข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย
เท่าที่ควร 
๒.3) กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรบุคคล    
      งานบุคลากร เป็นงานที่ต้องดูแลพนักงานจ านวนมาก 
ปัจจุบันมี เพียง จนท.บุคลากร 1 คน และ ผช.นวก.
บุคลากร 1 คน อีกทั้งปริมาณงานที่มาก จึงท าให้ไม่มีเวลา
ที่จะเข้ารับการอบรม รับฟังระเบียบข่าวสารใหม่ ๆ  
      ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.4) กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำคมมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
      เกิดความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็น
ต่างๆ ท าให้การเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
 

     
       การประเมินความ เสี่ ย งในส านั ก งานปลั ด  
เทศบาลต าบลตลาด  อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม  
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน  
เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและ
ระดับกิจกรรมการท างานที่สอดคล้องกันมากขึ้น  เน้น
ในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงาน
เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่าง
จริงจัง 
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องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.5) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน  
     การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทาง และ 
เจ้าหน้าที่ขาดจิตส านึกในการลดใช้พลังงาน 
๒.6) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบัน 
       เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมือง
ระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น 
๒.7) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำก
โรคติดต่อ 
      ควำมเสี่ยงเกิดจำกประชาชนมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไข้ เลือดออกโดยชุมชนเอง คอยแต่ให้หน่วยงาน
ราชการแก้ปัญหาให้/ โรควัณโรคเจ้าหน้าที่ขาดการ
ส ารวจผู้ป่วยเพ่ือน าไปสู่การรักษาและป้องกันการแพร่
ระบาดในชุมชนอย่างถูกวิธี  
๒.8) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
      ความเสี่ยงเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแส  การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่
ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้
อยากลอง 
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องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.๑  กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ      
        ประสานความร่วมมือกับผู้น า ประชาชนในหมู่บ้าน
ช่วยสอดส่องดูแล  ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจน 
ควบคุมก ากับดูแลให้มีแผนป้องกันให้ชัดเจนและปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓.๒ กิจกรรมด้ำนกฎหมำย 
        ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่
อยู่ให้มอบหมายผู้อ่ืนท างานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ปลูก
จิตส านึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการมากขึ้น จัดให้มีระบบการตอบ
ค าถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก
ผู้รับบริการ 
๓.3 กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล 
        ป รั บ ป รุ งก รอบ อั ต ร าก า ลั ง ให้ เห ม าะส ม กั บ
งบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง   ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ  สร้างขวัญและก าลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานทั้ งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน  ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
๓.4  กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำคมมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   ประชุมชี้ แจงผ่ านกิจกรรมที่ ลงพ้ืนที่ ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้า
ร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไร
บ้าง เป็นต้น 
 

 
       กิจกรรมการควบคุมของส านักงานปลัดอยู่ใน
ระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น
กว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็น ปัจจัยภายในมีการประชุมติดตามและ
ปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน ท า
ให้เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
มากขึ้ น  ส าห รับ ปั จ จั ยภ ายน อกมี ก ารป ระชุ ม
ประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้น าหมู่บ้าน สมาชิก
สภาเทศบาล เพ่ือประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงาน
ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ 



แบบ ปค.4 
 

ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลตลำด  
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที ่ 30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 
 

 

 
 
 

 องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.5 กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน 
      ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูก
ต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักใน
การลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
๓.6 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบัน 
      จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  และ
สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในต าบล 
๓.7 กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำก
โรคติดต่อ 
     ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
ให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ ายุงลาย
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ตรวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานควบคุมวัณโรค  และใช้แบบ
สอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
อัตราป่วย อัตราการตาย 
๓.8 กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 
      จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของส านักงาน
ปลัดมีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 



แบบ ปค.4 
 

ส ำนักปลัด เทศบำลต ำบลตลำด  
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที ่ 30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๔.๑ น ำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ำมำใช้ในกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของเทศบำล 
        ส านักงานปลัด   มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
หนั งสือสั่ งการ ระเบียบ ข้อบั งคับจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์
และเวลาที่ก าหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
อย่างดีด้วย 
    ๔.๒ กำรประสำนงำนภำยในและภำยนอกส ำนักงำน
ปลัด เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร  
 

 

๕. วิธีกำรติดตำมประเมินผล 
           ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และปลัดเทศบาล
ต าบลตลาดต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีของเทศบาลต าบลตลาดต่อไป 
 
 
 
 

 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร
ค า แ น ะ น า ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ ๖ ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

(ลงชื่อ)         ศุภาวรรณ เพชรวิเศษ    ผู้รายงาน 
(นางศุภาวรรณ เพชรวิเศษ) 

หัวหน้าส านักปลัด  
วันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕6๔ 

 

สรุปผลกำรประเมิน 
 จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  8  กิจกรรม ทีต่้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ  

๑) กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย การประสานงานภายในและภายนอกล่าช้า ระบบ 
ป้องกันและบรรเทาเหตุไม่ทันต่อสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบของงาน 

2)  กิจกรรมด้ำนกฎหมำย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด  ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

3) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง  ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน  มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

4) กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 

5) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายในต าบล 
เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่นการเปิด – ปิดแอร์ , การใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
 6) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบัน เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผล
ต่อการเมืองระดับท้องถิ่น 
 7) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำกโรคติดต่อ ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน  
๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ   และขาดการส ารวจผู้ป่วยเพื่อน าไปสู่การรักษาและป้องกันการแพร่
ระบาดในชุมชนอย่างถูกวิธี 
 8) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง  จัดตั้งชมรม To Be Number One บ้าน
โคกล่าม เพ่ือให้เด็กในเขตพ้ืนที่มีกิจกรรมท าร่วมกันไม่มีเวลาว่างหันเข้าหายาเสพติด 
   

 ผลกำรประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตำม ปย.๓ กิจกรรมด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กรณีจ านวนพ้ืนที่จัดเก็บขยะมีมากกว่าจ านวนพนักงาน จึงท าให้ อบต.ต้องสรรหา คนเก็บขยะ มาเพ่ิม 
ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงตามต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ความสามารถ
ไม่ตรงกับงานที่ปฏิบัติและมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในงานอ่ืน  มีกำรควบคุมที่มีควำมเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุง 
 
    
 
       
 

 
 
 
 
  



แบบ ปค.4 
 

กองคลัง   เทศบำลต ำบลตลำด  
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินกำรสิ้นสุด วันที่ ๓๐   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี 
กำรรับและเบิกจ่ำยเงิน 
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยใน คือ 
๑. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
      
   ๑.๒) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     ๑. มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
เพียงคนเดียวโดยมี ผช.จนท.พัสดุ ยังไม่ เพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
     ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก
ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากหน่วยงานส่วนอ่ืนเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 
 
   ๑.๓) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้ 
๑. มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ เพียงคนเดียว โดยมี ผช.จนท. เป็นผู้ช่วย ซึ่ ง
บางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน  และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้
ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลกำรประเมิน 
         กองคลัง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานฯ 
กองคลัง ที่  597/2559  ลงวันที่ 3 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2559  ในภารกิจ 4 งาน  คือ  

๑. งานการเงินงานการบัญชี 
๒. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๔. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม

งบประมาณ 
โดยวิ เคราะห์  ประเมินผลตามองค์ประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔  พบว่า การรับจ่ายเงิน ,
การจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่
มีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 



แบบ ปค.4 
 

กองคลัง   เทศบำลต ำบลตลำด  
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินกำรสิ้นสุด วันที่ ๓๐   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๑.๑) กิจกรรมด้ำนกำรรับ-กำรเบิกจ่ำยเงิน 
      การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
      ๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบหนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     ๒. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
     ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 
 
๑.๒) กิจกรรมด้ ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพั สดุ 
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
     การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่าหากไม่มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ
ที่ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ดซื้ อ จั ด จ้ างที่ เห มาะสมกั บ
งบประมาณที่ตั้งไว้ อาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิด
ความเสียหายต่อองค์กรได้  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง
จ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  
 
๑.๓) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้ 
     การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจ าเป็น
จะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรือ
อ่ืนๆ อาจเกิดขึ้นก่อนน าส่งคณะกรรมการน าฝากเงินได้ จึง
ต้องอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบสูง  
 
 
 
 
 

     
    การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
     ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.4 
 

กองคลัง   เทศบำลต ำบลตลำด  
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินกำรสิ้นสุด วันที่ ๓๐   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้ำนกำรรับ-กำรเบิกจ่ำยเงิน 
๑.๒) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.๓) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
     ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
    ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรมีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
    ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

      
     กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๔ .๑   มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบี ยบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดให้มกีารประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 
     ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง  
เทศบาลต าบลตลาด มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยเข้ามา
ใช้ในการท างาน เช่น  การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

๕. กำรติดตำมประเมินผล 
   -  มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป   

 
     จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน -จ่ายเงิน  กิจกรรม
จัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เนื่องจาก
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือ
เจ้าหน้าที่ของกองคลัง  ดังนั้น จึงจะต้องติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 
 



แบบ ปค.4 
 

(ลงชื่อ)      พัชรี  สงสันเทียะ     รายงาน 
(นางพัชรี  สงสันเทียะ) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕6๔ 

 

สรุปผลกำรประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง เทศบาลต าบลตลาดส าหรับงวดตั้งแต่

วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๓   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕6๔ กองคลัง  เทศบาลต าบลตลาด  
มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 4 องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้ 

๑.๑) กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ 
การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน รวมไปถึงการส่งเอกสารจากส่วนอื่นที่ไม่ครบถ้วน 
          ๑.๒) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่า  ในระหว่างปีมี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุเพียงต าแหน่งเดียว โดยมี ผช.จนท.พัสดุ เป็นผู้ช่วย , มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
          ๑.๓) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้  พบว่า มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เพียงต าแหน่งเดียว โดยมี ผช.เจ้าหน้าจัดเก็บ เป็นผู้ช่วย ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

กองช่ำง เทศบำลต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
    ๑.๑  กิจกรรมด้ำนงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ มีความ
เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
 -  อุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน    
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     
   ๑.๒ กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง มีความเสี่ยงเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ         
   - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน  
  ๑.๓ กิจกรรมด้ำนกำรค ำนวณประมำณกำรช่ำง   
มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ ตรงกับ ยอดรวมของงบประมาณ 
เนื่องจากการค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์
ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่างได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏ
ตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  ๒ งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุ มภ าย ใน  ตาม ระเบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการ
ประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลในแบบ
ติดตาม ปย.๓  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดข้ึนใหม่ ในกิจกรรมอ่ืน  
คือ งำนก่อสร้ำง งำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ    และกำร
ค ำนวณ ประมำณ กำรช่ ำง   ซึ่ งมี การติดตาม 
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความ
เสี่ยงลดลง              
 
 
 
 

 



แบบ ปค.4 
 

กองช่ำง เทศบำลต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 
องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 

(๑) 
ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
     กิจกรรมด้ำนงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ 
  ๑) การตั้ งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัด 
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งอาจ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์
ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง     
  ๒ ) เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบั ติ งาน ไม่ ได้ ศึ กษา ระเบี ยบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ท าให้การติดตั้ งไฟฟ้า
สาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในพื้นที่ได้ 
    กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง 
๑ ) สาธารณ สมบั ติ ที่ เป็ น โครงสร้าง พ้ืนฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่ งท าให้สูญเสีย
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
   กิจกรรมด้ำนงำนกำรค ำนวณประมำณกำรช่ำง              
๑ ) มีการประเมินผลความเสี่ ยงยั งไม่ ครอบคลุม 
เนื่องจากการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน 
กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการด าเนินงาน และการ
ค านวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลางท้องตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมี
การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 



แบบ ปค.4 
 

 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมกำรควบคุม 
        กิจกรรมด้ำนงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ 
    - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
   - ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
          กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง 
- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้

การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณ
สมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
         กิจกรรมด้ำนงำนกำรค ำนวณประมำณกำรช่ำง   
- มี ก ารตรวจท าน /ต รวจสอบ จาก เจ้ าห น้ าที่
ตรวจสอบภายในประจ าปี  

 

 
     กิจกรรมการควบคุมองกองช่างต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิด
จากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
     ๑.มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสม
และช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศอยู่เสมอ 
     ๒.ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
     ๓.ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและ
ทันเวลา 
    ๔. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความเข้ าใจที่ ดี ระหว่างบุ คคลที่ มีหน้ าที่ ในงานที่
เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
    ๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 
 
 
 
 

 
    มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิด
ปัญหาอุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และ
สัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุง
ต่อไป 

 



แบบ ปค.4 
 

กองช่ำง เทศบำลต ำบลตลำด อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ.  256๔ 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๕. กำรติดตำมและประเมินผล 
    - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน ที่ มี ข้ อบกพร่อ งอย่ างสม่ า เสมอและ
ตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 
 

 
     การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความ
เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน่วย
หน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
สรุปผลกำรประเมิน   

จำกผลกำรวิเครำะห์ส ำรวจ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   
๑.  กิจกรรมด้ำนงำนซ่อมแซมไฟฟ้ำ มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๒. กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง    มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   คือ สาธารณสมบัติที่เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ  
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสา
ธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 

๓.  กิจกรรมด้ำนงำนกำรค ำนวณประมำณกำรช่ำง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการค านวณ
สูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้ เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

ผลกำรประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้างและการค านวณ
ประมาณการช่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป 

 
 

(ลงชื่อ)        สุขุม  ขยันงาน      ผู้รายงาน 
(นายสุขุม  ขยันงาน) 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

                                                 วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 



แบบ ปค.4 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   เทศบำลต ำบลตลำด 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที่  ๓๐   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕6๔ 
 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
๑. กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ   
   ๒.๑ ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
   ๒.๒ สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย 
และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจาก
งบประมาณและความพร้อมด้านอ่ืนๆ ส่งผลต่อการ
พัฒนาการของเด็ก  
 
๒. กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก
บุคลากรในส่วนการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอ่ืนซึ่งอาจ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
 
3. กิจกรรมด้ำนกำรขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงำน
อ่ืนๆ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดความรู้  ความเข้าใจถึงวิธีการและ
ขั้นตอนของการขอรับเงินอุดหนุน ท าให้เกิดความล่าช้า
และไม่ทันต่อการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 
 
 

ผลกำรประเมิน 
      การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีผู้อ านวยการกองการศึกษา ท าหน้าที่ตรวจสอบ  
ก ากับดูแล และช่วยงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ 
การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กในต าบล 
รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค.4 
 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   เทศบำลต ำบลตลำด 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนินงำนสิ้นสุด  วันที่  ๓๐   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. ๒๕6๓ 
 
 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 
(๑) 

ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมกำรควบคุม  
   ๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพ่ือ        
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
   ๒. ส่ งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้  และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
   ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการด้านสนาม
เด็กเล่น  
   ๔. รื้อถอนสิ่ งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพ่ือปรับปรุง
สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น 
 

ผลกำรประเมิน 
     การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษาฯ เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  แต่ผล
การประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม
ชั ด เจน เท่ าที่ ค ว ร  ดั งนั้ น  จึ งค วรมี ก ารติ ด ต าม 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
   ๑. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันท ี
   ๒.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒ นาท้ องถิ่น  ให้ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง   จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  และโทรสารการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ  
 

ผลกำรประเมิน 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส่วนการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 

5. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
    ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้
ความชัดเจน  ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลนักเรียน เป็น
รายภาคเรียน  เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม่ ๆอยู่ เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน 
และหัวหน้ากองการศึกษา ฯ ต้องติดตาม ก ากับดูแล 
 

 

 

 

ผลกำรประเมิน 
     มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ
ของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 



แบบ ปค.4 
 

 
สรุปผลกำรประเมิน 

จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม  3 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

๑) กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสอบการด้านปฐมวัย, สถานที่
และอุปกรณย์ังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 

๒) กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับ 
ปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งท าให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ 

3. กิจกรรมด้ำนกำรขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงำนอ่ืนๆ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการและ
ขั้นตอนของการขอรับเงินอุดหนุน ท าให้เกิดความล่าช้าและไม่ทันต่อการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

ผลกำรประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้องติดตาม
ประเมินผลต่อไป 
 

                      (ลงชื่อ)       นพาภรณ์  วิเศษทรัพย์    ผู้รายงาน 
                     (น.ส.นพาภรณ์  วิเศษทรัพย์) 

                  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 
                        ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

                          วันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕6๔ 
 


