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องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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สำนักปลัด  
1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ค่อยมีความเข้าใจและให้
ความสำคัญในการเสนอแนะแนวทางความคิดเห็นหรือ
ปัญหาความต้องการ ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำและ
สมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
 

       กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ มีการ
ปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายใน
ตำบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้
พลังงาน เช่น การเปิด-ปิดแอร์ ช่วงพักเที่ยงหรือก่อน
เลิกงาน ๓๐ นาที  การปิดไฟ ช่วงพักเท่ียง   
 

        กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ  
        - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕  ป. ได้แก่ 
ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ เนื่องจากประชาชน
ยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูก
วิธีและต่อเนื่อง  
        - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  
 

        กิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
 

 
สำนักปลัด  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม

ภายใน จากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของ
สำนักปลัด โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ผลการประเมิน พบว่า  
กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน,  กิจกรรมการ
ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ และ
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความ
เสี่ยง 
 

พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของสำนักปลัด 
 
ข้อสรุป  จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงต้องไป
ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 
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สำนักปลัด  
2.  การประเมินความเสี่ยง 
      กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
      ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พบว่า มีความ
เสี่ยงน้อย เนื่องจากชาวบ้านยังขาดการให้ความร่วมมือ
ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม อีกทั้งทัศนคติของ
ประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ ซึ่งทำให้มีโอกาสน้อยที่จะ
รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  
 

      กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่
การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี/เส้นทางย่อมส่งผลต่อ
สภาพภูมิทัศน์ในเขตตำบลและลดภาวะโลกร้อนรวมถึง
การลดใช้ถุงพลาสติกในตำบล  สำหรับการลดใช้พลังงาน
ภายในสำนักงานยังดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง   
 

      กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
      - โอกาสเกิดโรคติดต่อใน พ้ืนที่มีสู ง เนื่ องจาก
ทัศนคติและพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวันของ
ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง 
และขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
      - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  
 

      กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาด
ความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่า
ลูกหลานของตนเสพ หรือค้ายาเสพติด ซึ่งโอกาสในการ
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วย
ความยากลำบาก เนื่ องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ 
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สำนักปลัด  
3. กิจกรรมการควบคุม 
     

     กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        - มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
       

    กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
        - มีการควบคุมไม่เพียงพอ มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้  
         (1) จัดทำมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน 
          (2) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

       กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
         - กรณีเกิดโรคระบาด/โรคติดต่อในพ้ืนที่ มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
          - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่โดยตรง 
การควบคุมไม่เพียงพอ มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
            (1) มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายใน
สำนักปลัด แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคน
ไว้ 
            (2) สรรหาบุคลากรให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 
            (3) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแทนตำแหน่งว่าง 
 

     กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         - มีการควบคุมไม่เพียงพอ มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
            (1) จัดทำปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพ
ติด อย่างต่อเนื่องทุกปี 
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สำนักปลัด 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. นำระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติงาน  มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติดำเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนิน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดีด้วย 
     ๒. การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน
ปลัด เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในสำนักปลัด 
แจกจ่ายให้กอง/งานที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่ าง ๆ ของท้องถิ่น  ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงโดยทางโทรศัพท์/โทรสาร 
ไลน์  อีเมล์  และหอกระจายข่าวหมู่บ้าน  
        (3) ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ ทาง
โทรศัพท/์โทรสาร ไลน์  อีเมล์   
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สำนักปลัด  
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
      ใช้ แบบสอบถาม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ ติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ  ซึ่งมีรองปลัดและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงาน
ของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
           กิจกรรมการจัดทำประชาคม เพื่อให้ 
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        - มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
       
    กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
        - มีการควบคุมไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการ
ปรับปรุง คือ  
          (1) จัดทำมาตรการลดใช้พลังงานในสำนักงาน 
          (2) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
       กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดตอ่ 
         - กรณีเกิดโรคระบาด/โรคติดต่อในพื้นท่ี มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
          - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง 
การควบคุมไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง คือ 
            (1) ขอบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันของกรมส่งเสริมฯ 
            (2) สรรหาบุคลากรให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน 
            (3) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานแทนตำแหน่งท่ี
ว่าง 
 

     กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
         - มกีารควบคุมไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการ
ปรับปรุง คือ  
          (1) จัดทำปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด 
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
      
      ลายมือชื่อ    ดอกไม้  พากลาง 
        (นางดอกไม้  พากลาง) 
      ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
          วันที่   22   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562



แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

กองคลัง  
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 เป็นความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ดังนี ้
     กิจกรรมด้านการพัสด ุ
     การปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีเจ้าหน้าที่ ท่ีรับผิดชอบ มี
เพียงพนักงานจ้างเหมาบริการ ทำให้ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างและระบบการควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย และแก้ไข
อยู่บ่อยครั้ง 
     กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     การจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
ครบถ้วน ทำให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าท่ียังไม่
ครอบคลุม และข้อมูลผู้เสียภาษีมีความคลาดเคลื่อน    
     1.2 เป็นความเสี่ ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก 
     กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี  
และผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ ทำให้มีภาษีค้าง
ชำระและยากต่อการทวงถาม 
     กิจกรรมด้านการพัสดุ 
     เกิดจากรัฐบาลออกระเบียบกฎหมายใหม่ที่มาบังคับ
ใช้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อีกทั้ งไม่มี เจ้าหน้าที่  ที่
รับผิดชอบโดยตรงจึงทำให้ทะเบียนคุมยังไม่เรียบร้อย
และเป็นปัจจุบัน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านการพัสดุ 
     - การละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากความไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน 
     - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
     กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     - การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่
ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
     - การจัดเกบ็ภาษีไม่ครอบคลุม 
     - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 

 
กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 

     ผลการประเมิน พบว่า งานในกองคลังการใช้
กฎหมายและระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว 
แต่ยังไม่เพียงพอ พบจุดเสี่ยง จุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยง
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ทุกงาน 
 

     ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น 
กองคลัง ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 ต่อไป 



 
 แบบ  ปค. 4 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     กิจกรรมด้านการพัสดุ 
     - กำหนดอัตรากำลังเพ่ือจัดสรรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและให้ศึกษา
ระเบียบกฎหมายให้เข้าใจ 
     กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     - ให้ เจ้ าหน้ าที่ จั ดทำแผนที่ ภ าษี และทะเบียน
ทรัพย์สินให้ครบถ้วน 
     - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้มากขึ้น 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     กิจกรรมด้านการพัสดุ 
     การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉิน ควรแจ้งให้บุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบล ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย การเงิน พัสดุ ที่
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
     กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
     การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น การ
ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต การประสานกับผู้มีหน้าที่ชำระ
ภาษี ลูกหนี้ค้างชำระ การประสานในเรื่องข้อกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ 
หรือทางอินเตอร์เน็ต 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล  
     กิจกรรมด้านการพัสดุ  
     - กำหนดอัตรากำลังเพ่ือจัดสรรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดและ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 

 

                        

 

 



แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     กิจกรรมด้านการเก็บรายได้ 
     -  จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ให้มากกว่าเดิม 
         

 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประเมิน

องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 

กิจกรรมด้านการพัสดุ 
การปฏิบัติงานด้านพัสดุมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และ

ระบบควบคุมมีข้อผิดพลาดได้ง่าย 
กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีมีความ

คลาดเคลื่อน 
 
 
      
      ลายมือชื่อ     ดอกไม้  พากลาง 
        (นางดอกไม้  พากลาง) 
      ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
          วันที่  22  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2562



 

แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   กิจกรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ มีไม่เพียงพอ 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เมื่อสำรวจประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และ
ปรับปรุงจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน ในภารกิจตาม
คำสั่ งมอบหมายงาน พบว่าในภารกิจงานด้านการ
ปฏิบัติงาน พบความเสี่ยง บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอตามแผนอัตรากำลัง 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ มีไม่เพียงพอ 
    เนื่องจากบุคลากรกองการศึกษาฯ ที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาฯ มีจำนวนน้อยและยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ มีเพียงผู้รักษาราชการแทน 
ซึ่งรับผิดชอบหลายหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจึงกังวลว่าถ้า
ปฏิบัติงานไปแล้วจะถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและ
ทันเวลาหรือไม ่
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
      กิจกรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ มีไม่เพียงพอ   
มีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
     (1) มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกอง
การศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละ
คนไว้ 
     (2) มีการศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อน
การปฏิบัติงาน 
     (3) มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแทนตำแหน่งที่ว่าง 

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองการศึกษาฯ โดย
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ผลการประเมิน พบว่ากิจกรรม
บุคลากรกองการศึกษาฯ มีไม่เพียงพอ มีความเสี่ยง 
 

พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของกองการศึกษา ศานา
และวัฒนธรรม 
 

ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงต้องไป
ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม
แบบ ปค.5  ต่อไป 

 

 

 

 

 



แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (1) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันท ี
    (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
   (3) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    กิจกรรมบุคลากรกองการศึกษาฯ มีไม่เพียงพอ มีการ
ควบคุมไม่เพียงพอ ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป 
ดังนี้ 
   (1) ประชาสัมพันธ์รับ โอน(ย้าย) บุคลากร 
   (2) สรรหาบุคลากรให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
   (3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนตำแหน่งว่าง 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรมการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จะต้องจัดทำแผนการ
ปรับปรุง 
 
 
 
      ลายมือชื่อ     ดอกไม้  พากลาง 
        (นางดอกไม้  พากลาง) 
      ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
          วันที่   22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562



แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง   
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
     1.  บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจาก
งานกอ่สร้างมีมากเป็นเหตุให้นายช่างโยธาควบคุมงานไม่
ทั่ วถึง เพราะในแต่ละโครงการจะต้องควบคุมงาน
ก่อสร้างของผู้รับจ้างตลอดการทำงานทั้งวัน และกอง
ช่างไม่มีบุคลากรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้อง
ปรับใช้แบบมาตรฐานฯ หรือจ้างออกแบบ ทำให้ต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    การปฏิบัติงานในกองช่างเกิดความล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรด้านช่างมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     (1) มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานภายในกอง
ช่าง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่แต่ละคนไว้ 
     (2) กำหนดอัตรากำลังเพ่ือสรรหาให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (1) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที 
    (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
   (3) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารกับ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
 

 
 
กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจงาน  พบว่ากิจกรรมบุคลากรไม่เพียงพอ มี
ความเสี่ยง เนื่องจากปริมาณงานมีจำนวนมาก 
บุคลากรที่มีอยู่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทำให้
การดำเนินงานโครงสร้างพ้ืนฐานหลายดครงการต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมข้ึนในการจ้างออกแบบและเกิดความ
ล่าช้า 
 

พบจุดอ่อน ที่เป็นความเสี่ยงของกองช่าง 
 

ข้อสรุป  จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสงต้องไป
ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงควบคุมภายในตาม
แบบ ปค.5  ต่อไป 

 

 



แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    กิจกรรมบุคลากรกองช่าง มีไม่เพียงพอ ต้องจัดทำ
แผนการปรับปรุงต่อไป ดังนี้ 
   (1) กำหนดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน 
   (2) สรรหาบุคลากรด้านช่างมาปฏิบัติงาน 
    
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรมการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน จะต้องจัดทำแผนการปรับปรุง 
 
 
 
      ลายมือชื่อ     ดอกไม้  พากลาง 
        (นางดอกไม้  พากลาง) 
      ตำแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
          วันที่   22  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2562 


