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1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         (1) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
         เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรการการประหยัดพลังงานของ อบต. น้อย และเป็น
ความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบทำให้สภาวะอากาศ
แปรปรวน อุณหถูมิสูงขึ้น เป็นภัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
นอกเหนือการควบคุม 

(2) กิ จก รรมการป้ อ งกั น และช่ วย เหลื อ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน 

 เนื่ อ งจากบุ คล ากรไม่ เพี ย งพอต่ อภ ารกิ จที่ ต้ อ ง
ดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 

(3) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
         ยาเสพติด 
         เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการนำบุตรหลานที่มี    
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการบำบัด 

(4) กิจกรรมงานธุรการด้านงานสารบรรณ 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
ทำให้การค้นหาเอกสารล่าช้า กรณีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ ผู้
ได้รับมอบหมายงานไม่สามารถค้นหาแทนได้   
 
 

 
 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนัก

ปลัดในภาพรวมยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ มีส่วนทำให้
การควบคุมภายในไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร และมี
กิจกรรมที่ยังไม้บรรลุวัตถุประสงค์ (ความเสี่ยงเดิมตาม
แบบ ปค.5  ในงวดปีที่ผ่านมา) 

     อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัด 
มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่ต้อง
ปฏิบัติมีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม เนื่องจากจำนวน
เจ้าหน้าที่ยังไม่เพียงพอกับภารกิจ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลง โอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ ทำให้มีงานที่ต้อง
ดำเนินการมอบหมายให้กับบุคลากรในตำแหน่งอ่ืน
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคง
ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อไป 

(2) กิ จ ก ร รม ก ารป้ อ งกั น แ ล ะช่ ว ย เห ลื อ
ประชาชนจากโรคติดต่อ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงต่อไป 

(3) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือลดความ
เสี่ยงต่อไป 

(4) งานธุรการด้านงานสารบรรณ เป็นความ
เสี่ยงที่พบใหม่ จึงต้องจัดทำการปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพื่อลดความเสี่ยงต่อไป 
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สำนักปลัด  
2.  การประเมินความเสี่ยง 

(1)  กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  มีการ 
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ใน
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์อย่างน้อยปีละครั้ง เจ้าหน้าที่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานน้อย และเป็นความเสี่ยงจากสภาวะแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจากปรากฏการณ์ เอลนี โญ ที่ ส่ งผล
กระทบทำให้สภาวะอากาศแปรปรวนทำให้อุณหภูมิ
สูงขึ้น               
 

       (2) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงาน แต่
เนื่ อ งจาก เจ้ าหน้ าที่  ที่ ได้ รั บมอบหมายงานต้ อ ง
ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนด้วย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า 
        (3) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ขาดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่ อบต.ดำเนินการในพ้ืนที่ และผู้นำ
ท้องที่ ผู้นำชุมชนขาดการร่วมมือกันสอดส่องดูแล
ประสานงานให้ความร่วมมือกับ อบต.ในการนำบุตร
หลานที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้ารับการ
บำบัดฟื้นฟู  
 

3. กิจกรรมการควบค 
(1) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน จัดทำ

โครงการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและกำชับเจ้าหน้าที่
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด
พลังงานที่องค์กรกำหนดขึ้น 

(2) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในงานที่ ได้รับ
มอบหมายและเร่งดำเนินการสรรหาบุคลากรตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี  เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
         มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมี
การจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งยังสามารถ
กำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตจากปัจจัยต่ าง ๆ  ที่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
เครื่องมือที่นำมาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม
เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน 
กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม งานในสำนักปลัด ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพ่ิมเติม ซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
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สำนักปลัด  
(3) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. ให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการใน
พ้ืนที่  และประสานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนในการ
สอดส่องดูแลและประสานงานให้ความร่วมมือกับ อบต. 
เมื่อพบพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง 

(4) กิจกรรมงานธุรการด้านงานสารบรรณ กำชับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 
หรือให้ดำเนินการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติ งานสืบค้น
เอกสาร 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 
ระบบอินเตอร์ เน็ ต เข้ามาใช้ ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน การติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือราชการ 
ระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และ
เวลาที่กำหนด อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

(2) ปรับปรุงคำสั่ งแบ่ งงานให้มีความชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจ สรรหาบุคคลตามกรอบอัตรากำลังใน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรโดย
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หรือเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับบุคลากร 

(3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายงาน
ให้ทราบถึงงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมขึ้นจากงานที่ปฏิบัติ
ตามปกติและประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมของกรม
ส่งเสริมฯ และหน่วยงานอ่ืนให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ทราบ 

(4) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร ไลน์ อีเมล์ และหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เหมาะสม มี ระบบสารสนเทศที่ สามารถใช้ ได้
ครอบคลุมทั้งสำนักปลัดและทุกกอง ที่อยู่ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง รวมทั้ง
จัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและ
สะดวกต่อตัวผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร 
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5. วิธีการติดตามประเมินผล 
        มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย
กำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างเป็นระบบ และให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการ
รายงานผลต่อผู้บั งคับบัญชาเพ่ือดำเนิ นการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันท ี
 

 
 
 
        ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม 
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปี มีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ผลการ
ประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจำปีต่อไป 

 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
      
      ลายมือชื่อ.......................................................................... 
             (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร)์ 
      ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่   
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
          วันที่   7   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2564
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กองคลัง  
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1 .1  การยึดมั่ น ในคุณค่ าของความซื่ อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
มีหน้าท่ีกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้กำกับดูแล 
     1.4 การแสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แ ร งจู ง ใจ  พั ฒ น าและรั ก ษ าบุ ค ล าก ร ท่ี มี ค วาม รู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
     1 .5  การกำหนดให้บุคลากรมีหน้ าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภา
ใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 

 
 
1. ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรภายในกองคลัง ยึดมั่น
ในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. ผู้บริหารสูงสุดและผู้อำนวยการกองคลัง มีทัศนคติ
ที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความ
มุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มี
การติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจังและ
มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

3.1 งานบัญชี 
3.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
5. มีการจัดทำคำสั่งแบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายใน
กองอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
6. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างสม่ำเสมอ 
7. มีการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการประชุม
ร่วมกัน 
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กองคลัง  
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     2 .2  การระบุ ความเสี่ ย งที่ มี ผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 

 
1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ
และเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน มีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2. บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
วัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรม และให้การยอมรับ โดย
คำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและ
วัดผลได้ 
3. ผู้อำนวยการกองคลังและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
โดยการประชุมภายในกองและกำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว 
4. งานบัญชี  ตามคำสั่งแบ่งงานมีภารกิจทั้งสิ้น 13 
ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่
เดิมและปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน 
ในภารกิจแต่ละข้อพบว่า ภารกิจงานประจำยังมี
จุดอ่อนของการควบคุมด้านบุคลากรที่ต้องศึกษาการ
จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ e-laas โดยเริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ 2564 ที่จะต้องติดตามความเสี่ยงและ
ปรับปรุงความเสี่ยงต่อไป 
5. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   ตามคำสั่งแบ่งงานมี
ภารกิจทั้งสิ้น 9 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมินระบบ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อนของ
ระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจแต่ละข้อพบว่า 
ภารกิจงานประจำบุคลากรยังมีจุดอ่อนด้านแผนที่ภาษี 
บุคลากรจะต้องศึกษาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ข้อมูลที่ ได้มาอาจจะไม่ครอบคลุมและ
ครบถ้วน เนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษา พรบ. ใหม่อยู่ 
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และประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
การประเมินภาษีและการชำระภาษี ทำให้ประชาชน
บางกลุ่มมีการชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามกฏหมาย
กำหนด ซึ่งจะต้องติดตามความเสี่ยงและปรับปรุง
ความเสี่ยงต่อไป 
6. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   ตามคำสั่งแบ่ง
งานมีภารกิจทั้งสิ้น 14 ข้อ เมื่อสำรวจและประเมิน
ระบบควบคุมภายในมี่มีอยู่เดิม และปรับปรุงจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมภายใน  ภารกิจแต่ละข้อพบว่า 
ในภารกิจงานประจำยังมีจุดอ่อนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ด้านบุคลากรยังต้องศึกษาทำความ
เข้าใจกับระบบการจัดทำข้อมูลทรัพย์สิน และบันทึก
การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณธ์และต้องติดตามและปรับปรุง
ความเสี่ยงให้หมดไป 
7. มีการวิเคราะห์และประเมินผลระดับความสำคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด 
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
8. มีการวิเคราะห์และประเมินผลระดับความสำคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด 
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
9. มีการกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับงานน้อยที่สุด  เมื่อกำหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร
ทราบและนำไปปฏิบัติ 
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  3.  กจิกรรมการควบคุม 
      1. การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
 

 
 
    
         

 
1. บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุม ปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
2. งานบัญชี  การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังบกพร่อง
ด้านเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานใน
ระบบ e-laas ซึ่งจะต้องดำเนินการดังนี้ 

2.1 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ 
2.2 ตรวจสอบหนังสือสั่งการและระเบียบฯ เป็น 

ประจำทุกเดือน 
2.3 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการจัดทำ 

ข้อมูลสินทรัพย์และจัดทำบัญชีรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน 
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
      ข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากท่ีดินแต่ละแปลงมีการ
เปลี่ยนมือ ซื้อขาย อปท.ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
จากสำนักงานที่ดิน และ สปก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกร
จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรปรับปรุง 
ดังนี้ 

3.1 มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ  
พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 

3.2 เจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บรายได้ต้องหมั่นติดต่อกับ 
สำนักงานที่ดิน และ สปก. ในการขอข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
      3.3 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ประสานงานกับกอง
ช่างเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารเพ่ือเป็นฐานในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง 



 
แบบ  ปค. 4 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  3.  กจิกรรมการควบคุม 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล  
     กิจกรรมด้านการพัสดุ  
     - กำหนดอัตรากำลังเพ่ือจัดสรรให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัดและ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 
    
         

 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
      การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ติดขัดด้านการบันทึก
ข้อมูลทะเบียนในระบบ e-laas เนื่องจากบุคลากรยัง
ไม่มีความเชี่ยวชาญ ควรดำเนินการดังนี้ 

4.1 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมกับบุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านการพัสดุ 

4.2 ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการ 
เบิกจ่ายพัสดุโดยตรง 
 
5. มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ มีการประชุม
ชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ความเสี่ยง 
6. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 

แบบ  ปค. 4 



 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การจัดทำหรือการจัดหาและการใช้ระบบ
สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
 
     4.2 มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในกำหนด 
 
     4.3 การสื่อกสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กำหนด 
 
 
 
 

 
 
 
    
         

 

1. ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมาช่วยในการ
ทำงานในการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการทำงาน
เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีการประสานงาน สั่งการ แจ้งเวียนและมอบหมาย
งานภายในกองผ่านช่องทางไลน์ 
3. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 
4. จัดให้มีการให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน การ
ให้คำปรึกษา แนะนำการให้บริการในภารกิจงานต่าง 
ๆ ผ่านช่องทางคู่มือประชาชน 
5. การสืบค้นข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานจาก
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เป็นต้น 
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5.  กิจกรรมการติดตามผล  
     5.1 การระบุ  การพัฒนา และการดำเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติ งาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 
      5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารแก้ผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
    
         

 
1. มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที 
2. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม หรือ
ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
3. มีการสรุปรายงานผลการจัดเก็บรายได้เสนอ
ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน 

 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มี
โครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการ
ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งในภาพรวม งานมีการบริหารและปฏิบัติโดย
ยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งเน้นผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีการควบคุมการบริหารงานและการดำเนินงานที่อาศัย
ความละเอียด รอบคอบ ของผู้ปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมด้านบัญชี การ
จัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ซึ่งจะต้องรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ต่อไป 
 
      
      ลายมือชื่อ.................................................................... ...... 
             (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
      ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
             วันที่  7  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2564
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
- มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึง

การดำเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
- ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ

บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

- การแสดงให้ เห็ นถึ งความมุ่ งมั่ น ในการสร้าง
แรงจู งใจ  พั ฒ นาและรักษ าบุ คล ากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

- บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

หน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ กำหนดไว้อย่ าง
เหมาะสม 

- มีการระบุความเสี่ยงทั้ งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จของ
หน่วยงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

- การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 

 

 
 
- บุคลากรกองการศึกษาฯ ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนโยบายในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
- มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับความรู้จากการเข้าฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ มีการรายงานผลการฝึกอบรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
- การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีการปรับปรุงคำสั่งกำหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร  แต่อย่างไรก็ตาม
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
      - การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
      - การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
      - การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ใน
นโยบาย  ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงานเพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ในรูปแบบที่
ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

 
 

 
- มีการกำหนดแนวทางของการปฏิบัติงาน โดยถือตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีการสอบทานความถูกต้องในการ
เบิกจ่ายทุกประเภท ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการ
ควบคุมภายในกอง มีการปรึกษาหารือทำความเข้าใจ
ร่วมกันในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 
- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม 
กล่าวคือ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ
ได้  สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสาร
ที่ชัดเจน ทันเวลา สะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย
รวม  ทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ  ปค. 4 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    - การดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน
หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
    - กรณพีบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการกำหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 
 

 
 
- จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองการศึกษาฯ มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ กรณีผลการ
ดำเนินการแก้ไขอย่างทันท่วงที และมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
มีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้องดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข 
 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า การควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วน
ตำบลขามสะแกแสง สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร แต่ยังมีงานที่พบความ
เสี่ยงที่ต้องดำเนินการควบคุมความเสี่ยง ได้แก่ งานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ในการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาวะโภชนาการและการประกอบอาหาร มีระเบียบ 
มาตรฐาน ที่จะต้องเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการเกิดการ
ทุจริต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องคอยติดตาม ตรวจสอบในการปฏิบัติงานด้านนี้อย่างระมัดระวังมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในงานที่ปฏิบัติ 
 
 
      ลายมือชื่อ.......................................................................... 
              (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
      ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
            วันที่   7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564



แบบ  ปค. 4 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง   
 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     - กิจกรรมด้านการควบคุมอาคาร งานก่อสร้างโดย
ได้รับอนุญาตตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม  ตลอดจนกฎหมาย อ่ืน  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ขาดบุคลากรในตำแหน่งงาน วิศวกรโยธา ใน
การรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความ
เสี่ยง 
     - กองช่างไม่มีบุคลากรผู้ใดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพต้องปรับใช้แบบมาตรฐาน  และจ้างออกแบบ
และต้องทำสัญญาแบบปรับราคา 
     - การขออนุญาตตาม พรบ.ควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องภายในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบ ประชาชนขาด
ความรู้ในการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ปลูกสร้างอาคาร 
และขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
จึงทำให้เกิดความเสี่ยง 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
- การสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในกอง

ช่าง พบความเสี่ยงด้านการออกแบบ เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบไม่สามารถรับรองแบบแปลนก่อสร้างในงาน
ด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิศวกรรม  ที่ ต้ องให้ เฉพาะผู้ ที่ มี คุณ วุฒิ ทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา และคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง
เท่านั้น ซึ่งการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง 
เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการ
ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง จึงทำให้เกิดความเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานในกองช่างเกิดความล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณงาน 

- การจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อจำกัด เนื่องจากขึ้นตอน
วิธีการเพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดความล่าช้า 
 

 
 
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  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ให้ศึกษาระเบียบ 

ใหม่ ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดโดย
เคร่งครัด 

- ส่งตัวอย่างวัสดุเพื่อทดสอบคุณภาพให้สถาบันที่
น่าเชื่อถือและรับรองคุณภาพ 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

- ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบควบคุมงาน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ ณ สถานที่
ก่อสร้างร่วมตรวจสอบในการดำเนินโครงการฯ 

- สำรวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วย
ในการปฏิบัติงาน  

- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ 
รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 

- สอบถามจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เช่น สำนักงานทางหลวงชนบทฯ  สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองฯ  เป็นต้น 

- ผู้ควบคุมงานมีการจัดทำบันทึกการเข้าทำงานและ
รายงานการใช้วัสดุก่อสร้างตามแบบประมาณราคากลาง 
รวมถึงสอบถามกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรวจรับงานจ้างในภาคประชาคม 
เข้าตรวจสอบงานอย่างต่อเนื่องจนงานแล้วเสร็จ    
 

 

 



 
 
 
 
 ผลการประเมินโดยรวม 
  จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า มีกิจกรรม  2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ งานออกแบบ
 และควบคุมอาคาร งานวิศวกรรม การประมาณราคาและงานสำรวจออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ  ยังขาดบุคลากร
 ในการรับรองแบบงานก่อสร้าง  และด้านการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เนื่องจากราคาของพาณิชย์จังหวัด
 ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด และการสืบราคาเองในพ้ืนที่มีราคาสูงกว่าราคาของพาณิชย์จังหวัด รวมทั้งไม่ได้รับความ
 ร่วมมือจากห้างร้านเท่าที่ควร ต้องจัดทำแผนการควบคุมต่อไป 
 
 
      ลายมือชื่อ พรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์ 
             (นางสาวพรพนารัช  พงศ์เกสรินทร์) 
      ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง 
           วันที่   7  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 


