
แบบ ปค. 4 
 

ช่ือหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วนัที ่  30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองมีโครงสร้างองคก์รและการ

แบ่งส่วนราชการตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงมี

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองเป็นผูบ้ริหารสูงสุด 

โดยมีนกับริหารงานทอ้งถ่ิน ระดบักลาง (ปลดั อบต.) และนกั

บริหารงานทอ้งถ่ินระดบัตน้ (รองปลดั อบต.) เป็น

ผูบ้งัคบับญัชารองลงมาตามลาํดบั ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการควบคุมภายในโดยไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะทาํงานติดตามประเมินระบบควบคุม

ภายในของทุกส่วนและคณะกรรมการระดบัหน่วยงานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏิบติัการควบคุมภายในสาํหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

โดยใหแ้ต่ละสาํนกั/กอง 

-ทบทวนปรับปรุงคาํสั่งแบ่งงานภายในสาํนกั/กองใหช้ดัเจน

เป็นปัจจุบนั 

-ปรับปรุงคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของสาํนกั/กองใหเ้ป็นปัจจุบนั 

-ดาํเนินการสาํรวจภารกิจงานและประเมินความเส่ียงในแต่ละ 

งาน โดยใหจ้ดัทาํแบบ ปค.4 และแบบ ปค.5  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองมีโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการออกเป็น 6 ส่วนและ 1 หน่วยดงัน้ี  

1.สํานักงานปลดั 

-งานบริหารทัว่ไป 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองมีโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการตามแผนอตัรากาํลงั 3 ปี 

แบ่งออกเป็น 6 ส่วนและ 1 หน่วยดงัน้ี  

1.สาํนกังานปลดั 

2.กองคลงั 

3.กองช่าง 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

6.กองส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

   จากการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐาน

การควบคุมภายในตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและ

หลกัเกณฑป์ฏิบติัการควบคุมภายในสาํหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

     ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปีท่ี

ผา่นมาท่ีไดว้างแผนไว ้ผลการประเมิน/สรุป 

พบวา่ 

1.กจิกรรมโครงการจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวางแผน

พฒันา 

ความเส่ียง 

-เน่ืองจากโครงการท่ีมีอยูใ่นแผนพฒันาส่ีปีมี

จาํนวนมากและขอ้มูลไม่เป็นปัจจุบนั 

-ประชาชนยงัมีความตอ้งการในการพฒันาดา้น
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานกฎหมายและคดี 

-งานเทศกิจ 

-งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

-งานสวสัดิการและสังคม 

2.กองคลงั 

-งานการเงิน 

-งานบญัชี 

-งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

-งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

3.กองช่าง 

-งานก่อสร้าง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานผงัเมือง 

4.กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

-งานกิจการโรงเรียน 

5.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

-งานอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 

-งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

-งานรักษาความสะอาด 

-งานควบคุมและจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

-งานควบคุมโรค 

-งานบริการสาธารณสุข 

6.กองส่งเสริมการเกษตร 

-งานส่งเสริมการเกษตร 

โครงสร้างพื้นฐานเป็นจาํนวนมากจึงยงัคงจะให ้

มีโครงการท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ใหมี้อยูใ่น 

แผนพฒันาส่ีปี เช่น เพิ่งดาํเนินการก่อสร้างถนน

หินคลุกสาย ก.ไปแลว้ แต่ยงัไม่ตดัออกและเพิ่ม

การก่อสร้างถนน คสล. สาย ก.เพิ่มอีก 

- งบประมาณมีจาํกดั  

จากการติดตามและประเมินผลโดยนกัวเิคราะห์

นโยบายและแผน  มีการดาํเนินการดงัน้ี  

  - ดาํเนินการสาํรวจโครงการก่อสร้างท่ีจะจดัทาํ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งเพิ่มเติม

โครงการไวใ้นแผนพฒันาส่ีปี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

 - ผลการดาํเนินงานสามารถไดโ้ครงการท่ีมี

ขอ้มูลเป็นจริงถูกตอ้งตามสถานการณ์ปัจจุบนั มา

บรรจุไวใ้นแผนพฒันาส่ีปี เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2561 สาํหรับรองรับการจดัทาํ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ตรงตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.งานบริหารงานทัว่ไป 

2.1 งานธุรการ 

ความเส่ียง 

   -มีการแทรกหนงัสือรับหนงัสือส่งส่วนใหญ่

เป็นหนงัสือมาจากกองช่าง 

   -แฟ้มคาํสั่งผูป้ฏิบติังานไม่เอาคู่ฉบบัมาเก็บใน

แฟ้ม 

ผลการประเมินพบวา่ 

   -ทุกสาํนกั/กองภายในองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-งานส่งเสริมปศุสตัว ์

- หน่วยตรวจสอบภายใน 

-งานตรวจสอบต่างๆ และงานใหค้าํปรึกษา 

   แต่ละส่วนมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุ

วตัถุประสงค์ บุคลากรได้รับการพฒันาโดยการเข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในตาํแหน่งหน้าท่ี

และตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมีผูบ้งัคบับญัชาคือหัวหน้า

ส่วนแต่ละส่วนเป็นผูส้ั่งการ สอบทานและติดตามผลการ

ดําเนินงานภายในส่วนของตน หากการดําเนินงานใดท่ีมี

ปัญหาไดแ้จง้ใหห้วัหนา้ส่วน/กองทราบและหาทางแกไ้ข และ

หารือกบัส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การปฏิบติังานภายในองคก์ร

บรรลุวตัถุประสงค ์

2. การประเมินความเส่ียง 

จากการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงตามสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกและภารกิจภายในของการปฏิบติังานภายในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในเมือง ไดว้เิคราะห์ความเส่ียงท่ีมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รพบความเส่ียง 

ดงัน้ี 

1. กจิกรรมโครงการจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวางแผนพฒันางาน

นโยบายและแผน 

ความเส่ียง 

-จาํนวนโครงการมีจาํนวนมาก 

-ประชาชนเสนอโครงการใหม่ๆ เสมอ 

2. กจิกรรมการจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ป่วยเอดส์งาน

สวสัดิการสังคม 

  

ปฏิบติัตามระเบียบงานสารบรรณ 

   - ยงัมีการแทรกหนงัสือรับ – ส่งจากกองช่าง

เหลือประมาณ 10 % 

2.2 งานอาคารสํานักงาน 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

   -บุคลากร เปิด/ปิดประตูสาํนกังานไดห้ลายคน 

หากเกิดขอ้ผิดพลาดหรือส่ิงของสูญหายทาํให้ 

ตรวจสอบไดย้าก 

ผลการประเมินพบวา่ 

   - บุคลากร เปิด/ปิดประตูสาํนกังานไดห้ลายคน

หากเกิดขอ้ผิดพลาดหรือส่ิงของสูญหายทาํให้

ตรวจสอบไดย้าก ความเส่ียงยงัเหมือนเดิม 

2.3 งานสารสนเทศการคีย์ข้อมูลต่างๆ 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

   -ไม่สามารถควบคุมหรือจดัการได ้ทาํให้

ผูใ้ชง้านระบบจริงไม่เตม็ประสิทธิภาพทาํใหง้าน

เกิดความเสียหาย 

ผลการประเมินพบวา่ 

   -บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศแต่ละ

เร่ืองมีความรู้ ความเขา้ใจ ความชาํนาญในการใช ้

โปรแกรมสารสนเทศต่างๆ ดีเน่ืองจากไดเ้ขา้รับ

การอบรมจากหน่วยงานต่างๆ  

3. งานบริหารงานบุคคล 

3.1 การคัดเลือกพนักงานจ้าง 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

   คนงานทัว่ไปท่ีไม่ระบุคุณวุฒิการศึกษาจะ

คดัเลือกโดยวธีิการสัมภาษณ์ ซ่ึงไม่มีหลกัเกณฑ์
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ความเส่ียง 

   -การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุูพ้ิการผูป่้วยเอดส์มีความ

ล่าชา้ 

สาเหตุ 

   ขอ้มูลของผูม้าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น สมุดบญัชีเงิน

ฝาก  ธนาคารใชไ้ม่ไดท้าํใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินงาน

เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถตรวจสอบก่อนไดใ้นเบ้ืองตน้นอกจาก

ธนาคารจะแจง้วา่โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารไม่ได ้ 

3. กจิกรรมการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการ

เลีย้งดูเด็กแรกเกดิงานสวสัดิการสังคม 

ความเส่ียง 

   - การรับข้ึนทะเบียนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดล่าชา้ 

สาเหตุ 

   ผูท่ี้มาขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดู

เด็กแรกเกิดกรอกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ครบถว้น ทั้งแบบดร.01 /

ดร.02 ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งขอ้มูลต่อ 

4. กจิกรรมการดําเนินงานศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 

   - การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายไุม่กา้วหนา้

ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

5. กจิกรรมงานอาคารสํานักงาน งานบริหารงานทัว่ไป 

ความเส่ียง 

   -บุคลากรเปิด/ปิดประตูสาํนกังานไดห้ลายคนหากเกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือส่ิงของสูญหายทาํใหห้าผูรั้บผดิชอบไดย้าก 

กองคลงั 

6. กจิกรรมการลงรายละเอยีดในแบบประเมินภาษีโรงเรือน

และทีด่ินงานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 

 ความเส่ียง 

-การลงรายการในแบบประเมินพบวา่ยงัไม่ครบถว้นในบาง 

และแบบสัมภาษณ์ท่ีชดัเจน 

ผลการประเมินพบวา่ 

   - คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประชุมกาํหนด

แนวทางในการสอบสัมภาษณ์และกาํหนดแบบ

สัมภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่ง 

3.2 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

   การเล่ือนขั้นเงินเดือน บางรายส่งไม่ตรงตาม

กาํหนดเวลา 

ผลการประเมินพบวา่ 

   -พนกังานส่วนตาํบลส่งแบบประเมินครบตาม

กาํหนดเวลา 

4. กจิกรรมการจัดทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย์สินงานพฒันาและจัดเกบ็รายได้ 

ความเส่ียง/จุดอ่อน 

   - ไม่มีคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจดัทาํแผนท่ีภาษี

ฯ เป็นการเฉพาะ 

   - เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัยงัขาดประสบการณ์และยงั

ไม่ไดเ้ขา้รับและการอบรมการจดัทาํแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิ์น 

   - เจา้หนา้ท่ีมีนอ้ยไม่สัมพนัธ์กบัปริมาณงาน 

จากการติดตามและผลการประเมินพบวา่ 

   สามารถแกไ้ขความเส่ียงดา้นคอมพิวเตอร์และ

ดา้นบุคลากร โดยไดต้ั้งงบประมาณและจดัหา

คอมพิวเตอร์สาํหรับงานแผนท่ีภาษีฯเรียบร้อย

แลว้เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2561 และไดรั้บ

โอนยา้ยนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้เม่ือวนัท่ี 15 

มิถุนายน 2561 แต่ความเส่ียงท่ียงัมีอยูคื่อ  

บุคลากรดา้นงานจดัเก็บรายไดย้งัขาดความรู้ 

 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

รายการ 

7. กจิกรรมงานบันทกึข้อมูลแผนทีภ่าษีงานพฒันาจัดเกบ็

รายได้ 

ความเส่ียง 

-ขอ้มูลในระบบแผนท่ีภาษี ยงัไม่เป็นปัจจุบนัในบางรายการ 

8. กจิกรรมงานก่อสร้าง 

ความเส่ียง 

   การสาํรวจ วดัระยะสถานท่ีก่อสร้างโครงการก่อสร้างยงั

คลาดเคล่ือน 

9.กจิกรรมการออกแบบและประมาณการก่อสร้าง 

ความเส่ียง 

   บางคร้ังการออกแบบและประมาณการยงัไม่สมบูรณ์

ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์

10.งานศูนย์พฒันาเด็กเลก็ตําบลในเมืองและงานบริหาร

การศึกษา 

ความเส่ียง/จุดอ่อน 

 -ขาดบุคลากรดา้นการศึกษา(นกัวชิาการศึกษา) ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานยงัไม่เตม็ท่ี 

-ครูบุคลากรทางการศึกษายงัไม่มีทกัษะในการปฏิบติังานดา้น

พสัดุ การเงิน ดา้นการบญัชี ทาํใหก้ารปฏิบติังานยงัล่าชา้ไม่

เป็นปัจจุบนัและอาจทาํให้เกิดขอ้ผดิพลาดได ้

11. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ความเส่ียง/จุดอ่อน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีหอ้งสมุด 

12. กจิกรรมการกาํจัดขยะมูลฝอยงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม

และงานรักษาความสะอาด 

ความเส่ียง 

 

ความเขา้ใจในงานแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น จาํเป็นตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรู้ความเขา้ใจในงานแผนท่ีภาษี 

5. กจิกรรมการบันทกึข้อมูลด้วยระบบ

คอมพวิเตอร์(e-LAAS)  

ความเส่ียง 

 - เจา้หนา้ท่ียงัขาดความชาํนาญในการบนัทึก

บญัชีในระบบบนัทึกบญัชีขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (e-Laas) ไม่สามารถนาํเขา้ขอ้มูลได้

อยา่งสมบูรณ์ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้และการ

เคล่ือนไหวดา้นการเงินและบญัชีระหวา่งการทาํ

มือกบัระบบมือไม่ตรงกนั 

-บางคร้ังเอกสารการจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานผูเ้บิกยงัล่าชา้ ไม่

ครบถว้นและทนัเวลา 

จากการติดตามและผลการประเมินพบวา่ 

   จากการท่ีเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการฝึกอบรมการ

บนัทึกบญัชีในระบบบนัทึกบญัชีของ อปท.(e-

laas) ทาํใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ สามารถลดความ

เส่ียงในการปฏิบติังานในระบบ (e-laas ) ได ้

6.กจิกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุกองช่าง 

จุดอ่อน/สาเหตุ 

การเบิกพสัดุภายในกองช่างยงัไม่เป็นปัจจุบนัยงั

ไม่มีการควบคุมท่ีดี 

   จากการติดตามและประเมินผลโดย

ผูอ้าํนวยการกองช่าง พบวา่  

 -มอบหมายงานให ้น.ส.รุจิรา กรอนโคกกรวด 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

-มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนต่อวนั- อตัราการเกิดโรคท่ีมีปัจจยัและ 

สาเหตุจากการกาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอ  

13. กจิกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมโรค 

ความเส่ียง 

อตัราการป่วยของประชาชนท่ีป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกเกิน

เกณฑม์าตรฐาน 50 : 100,000 ประชากร 

14. กจิกรรมการดําเนินงานโครงการของกองส่งเสริม

การเกษตร 

ความเส่ียง 

- การจดัทาํโครงการและรายละเอียดโครงการบางคร้ังยงัไม่

ครบถว้นถูกตอ้ง ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการดาํเนินโครงการ  

15. ตรวจสอบ 

ความเส่ียง 

ยงัไม่สามารถตรวจสอบไดค้รบทุกเร่ืองตามแผนการ

ตรวจสอบภายในประจาํปี 

3. กจิกรรมการควบคุม 

   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองมีกิจกรรมการควบคุม คือ 

บุคลากรแต่ละตาํแหน่งงานปฏิบติัตามหนา้ท่ีตามภารกิจงานท่ี

เก่ียวขอ้งของแต่ละส่วนตามโครงสร้างการแบ่งงานและส่วน

ราชการตามขั้นตอนของงานนั้นๆ โดยมีหวัหนา้หรือ

ผูอ้าํนวยการกองของแต่ละกอง/ส่วนเป็นผูค้วบคุม กาํกบัการ

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ หนงัสือหารือ

และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 

   - มีคาํสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานของแต่ละสาํนกั/กอง 

คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

แต่ละภารกิจงาน 

   -ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานของแต่ละงานรวมถึง 

และ น.ส.จารุวรรณ เถ่ือนกลาง เป็นผูล้งทะเบียน/

บญัชีพสัดุการควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุในกอง

ช่างใหเ้ป็นปัจจุบนั และภายหลงัไดม้อบหมาย

ทางวาจาให ้คนงานทัว่ไป เป็นผูล้งทะเบียน/

บญัชีพสัดุควบคุมการเบิกจ่ายพสัดุในกองช่าง 

 - มีการประสานงานภายในใหผู้ท่ี้ตอ้งการเบิก

พสัดุเขียนใบเบิกพสัดุทุกคร้ัง 

- มีการลงบญัชี/ทะเบียนพสัดุกองช่างแต่ยงัไม่

เป็นปัจจุบนั    

7.กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

   บางคร้ังการควบคุมงานก่อสร้างไม่ทัว่ถึง

เน่ืองจากมีงานก่อสร้างหลายโครงการพร้อมกนั 

และบางคร้ังผูรั้บจา้งไม่แจง้ลงมือเขา้ทาํงานก่อน

ทุกคร้ัง 

จากการติดตามและประเมินผลโดยผูอ้าํนวยการ

กองช่าง พบวา่ 

   -แบ่งงานและมอบหมายงานการควบคุมงาน 

ก่อสร้างใหเ้หมาะสมกบัจาํนวนพนกังานท่ีมี 

 - รับพนกังาน ตาํแหน่ง คนงานทัว่ไปกองช่าง

เพิ่มเติม 1 ตาํแหน่ง และพนกังานจา้งเหมากอง

ช่างเพิ่ม 1 ตาํแหน่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 - ยงัไม่ไดส้รรหาตาํแหน่งผูช่้วยช่างโยธา และ

ผูช่้วยช่างไฟฟ้า ตาํแหน่งวา่ง 

8. กจิกรรมการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

ดา้นอาคารสถานท่ี 

 

 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ หนงัสือหารือ 

หนงัสือซกัซอ้มการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆ ซ่ึงเป็น

กิจกรรมการควบคุมใหแ้ต่ละงานปฏิบติัตาม 

   -องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมืองนาํเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีมี

ประโยชน์ท่ีช่วยลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหก้ารปฏิบติังานใหเ้กิดความรวดเร็ว เช่น 

อินเตอร์เนท โปรแกรมสาํเร็จรูปต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีช่วยให้

งานบรรลุวตัถุประสงค ์

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

   -ใชร้ะบบสารสนเทศและการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก

ทุกรูปแบบมาบริหารความเส่ียงไดแ้ก่ผสานงานดว้ยวาจา 

หนงัสือราชการ บนัทึกขอ้ความ โทรศพัท ์ส่ือสารทางส่ือ

ออนไลน์ต่างๆ เพื่อใหก้ารดาํเนินงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

และเกิดการประสานงานไดท้นัท่วงที การส่ือสารจะช่วยให้

บุคลากรในหน่วยงานมีความเขา้ใจถึงความรับผิดชอบและ

ความสาํคญัของการควบคุมภายในท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตาม

การควบคุมภายในท่ีกาํหนดเพื่อใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์

   - มีการสั่งการและมอบหมายงานโดยส่งหนงัสือหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตามภารกิจใหเ้จา้ของงานผูท่ี้

รับผดิชอบเพื่อนาํไปปฏิบติัตาม 

   - มีการตรวจสอบหนงัสือสั่งการจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียม 

ความพร้อมล่วงหนา้ทาํใหส้ามารถทาํงานไดท้นัเวลามากข้ึน 

รวมถึงบริหารจดัการมอบหมายงานของพนกังานส่วนตาํบลท่ี 

มีใหเ้หมาะสมกบัภารกิจงานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อ

ช่วยใหค้วามเส่ียงลดลง 

  - มีการประชุมภายในเพือ่ใหพ้นกังานส่วนตาํบลทราบถึง     

ขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อการดาํเนินงานเป็นไปในแนวทาง 

จุดอ่อน/ความเส่ียง 

 - เคร่ืองเล่นกลางแจง้ไม่มีหลงัคา บางคร้ังฝนตก 

หรือแสงแดดแรงเด็กไม่สามารถเล่นไดแ้ละอาจ

ทาํใหเ้ด็กไม่สบาย 

จากการติดตามและผลการประเมินพบวา่ 

   ดาํเนินการจดัทาํหลงัคาคลุมเคร่ืองเล่นสนาม

เด็กเล่นเป็นท่ีเรียบร้อยเด็กสามารถใชส้นามเด็ก

เล่นไดต้ลอดไม่โดนแดดและฝนปลอดภยัจาก

การเล่นเคร่ืองเล่นสนามการปรับปรุงการควบคุม

บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม 

9. กจิกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือประชาชน

จากภัยโรคติดต่อ 

จุดอ่อน/ความเส่ียง 

 - ยงัมีประชาชนป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 

 -โรคไขเ้ลือดออกยงัแพร่ระบาดในชุมชน 

ผลการประเมินพบวา่ 

 -อบรมใหค้วามรู้สร้างตระหนกัและมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน 

 - แต่งตั้งทีมเจา้หนา้ท่ีและ อสม.ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว

(SRRT) 

 - พน่หมอกควนั/สเปรย ์เม่ือพบผูป่้วยโรค

ไขเ้ลือดออก 

- จดักิจกรรมรณรงคก์าํจดัลูกนํ้ายงุลาย 

- สาํรวจค่าดชันีลูกนํ้ายงุลายแต่ละหมู่บา้น 

10. กจิกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการ

กาํจัดขยะมูลฝอย 

จุดอ่อน/ความเสียง 
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เดียวกนัและทาํใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงภาระหนา้ท่ีตนท่ีตอ้ง

ปฏิบติัเพื่อส่งต่องานใหก้บัหน่วยงานอ่ืนใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

   -แต่ละภารกิจงานตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานตามภารกิจ

และหนา้ท่ีผา่นผูบ้งัคบับญัชาในขั้นตน้และเสนอผูบ้ริหาร

ทราบ 

5. การติดตามประเมินผล 

  ติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบติังาน และประเมินผล

เป็นรายคร้ังหรือประเมินผลทั้งสองวธีิรวมกนัโดยผูป้ฏิบติังาน

และ หัวหน้า ส่ วน/ผู ้อ ํา นวยก ารกองเพื่ อสอบท านกา ร

ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ติดตามประเมินผลโดยการวิเคราะห์

ความเส่ียง หาสาเหตุและวิธีการแกไ้ขเพื่อให้การปฏิบติังาน

เป็นไปตามแผนการปรับปรุงท่ีวางไว ้และติดตามว่ามีการ

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนงัสือสั่งการหรือไม่เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติั

ตามหลกัการในแต่ละองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง 

5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการควบคุมภายในจะ

ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเกิดความผิดพลาด ให้รายงานต่อ

ฝ่ายบริหารและผูบ้งัคบับญัชาอยา่งทนัเวลา หรือให้ชะรอเร่ือง

ไวก่้อนและรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้นทราบ เพื่อ

หาแนวทางแก้ไข และวินิจฉัยสั่งการให้ดํา เ นินงานได้

ทนัท่วงที   

  -ประเมินผลและส่ือสารขอ้บกพร่อง/ความเส่ียง/จุดอ่อนของ 

การควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาเพื่อใหผู้รั้บผิดชอบสามารถ

ดาํเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

-ปริมาณขยะเพิ่มข้ึน 

-การจดัเก็บขยะในรอบแต่ละวนัยงัมีขยะตกคา้ง 

-ฤดูฝนไม่สามารถเก็บขยะไดทุ้กวนั 

ผลการประเมินพบวา่ 

- สร้างความตระหนกัและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

- ดาํเนินการต่อเน่ือง 

- เพิ่มจาํนวนรอบการเก็บขยะมูลฝอย 

- จดักิจกรรมรณรงคว์นัสาํคญั 

- ใหพ้นกังานคดัแยกขยะ Recycle ท่ีปลายทาง

ก่อนนาํขยะทัว่ไปไปผงักลบ 

-อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน เร่ืองการคดัแยก

ขยะท่ีตน้ทาง  

11. กจิกรรมการดําเนินงานโครงการของงาน

ส่งเสริมการเกษตร 

ความเส่ียง/สาเหตุ 

  - การจดัทาํโครงการและรายละเอียดโครงการ

บางคร้ังยงัล่าชา้ ไม่ทนัต่อการดาํเนินโครงการ  

ผลการและประเมิน พบวา่ 

-เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป

ตามระเบียบ เพื่อใหเ้อกสารประกอบการ

ดาํเนินงานตามโครงการครบถว้น 

- ยงัดาํเนินงานช่วงส้ินปีงบประมาณทาํใหก้าร

ดาํเนินงานเร่งรีบให้แลว้เสร็จภายในส้ิน

ปีงบประมาณอาจทาํใหง้านเกิดขอ้ผดิพลาดได ้

- ประสานงานกบัประชาชนผูส้นใจเขา้รับการ

ฝึกอบรม 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     - ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น

เอกสาร 

เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปตามขั้นตอนของ

ระเบียบ  

- ประชุมพนกังานส่วนตาํบลประจาํเดือน/

ประจาํปีเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการปฏิบติังาน

ท่ีถูกตอ้ง 

   จากการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงตาม

สภาพแวดลอ้มภายนอกและภารกิจภายในของ

การปฏิบติังานภายในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเมือง ไดว้ิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อ

การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รพบความเส่ียง 

ดงัน้ี 

1.กจิกรรมโครงการจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวางแผน

พฒันา/งานนโยบายและแผน 

ความเส่ียง 

- จาํนวนโครงการมีจาํนวนมาก 

- ประชาชนเสนอโครงการใหม่ๆ เสมอ 

2.กจิกรรมการจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/

ผู้ป่วยเอดส์งานสวสัดิการสังคม 

ความเส่ียง 

- การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วย

เอดส์มีความล่าชา้ 

สาเหตุ 

ขอ้มูลของผูม้าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น สมุด

บญัชีเงินฝากธนาคารใชไ้ม่ไดท้าํใหเ้กิดความล่า 

ชา้ในการดาํเนินงานเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถ  

 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

     

ตรวจสอบก่อนไดใ้นเบ้ืองตน้นอกจากธนาคาร

จะแจง้วา่โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารไม่ได ้

3. กจิกรรมการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงิน

อุดหนุนเพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิงานสวสัดิการ

สังคม 

ความเส่ียง 

- การรับข้ึนทะเบียนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

ล่าชา้ 

สาเหตุ 

ผูท่ี้มาขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อ

การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดกรอกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ 

ครบถว้น ทั้งแบบดร.01 /ดร.02 ทาํใหเ้กิดความ

ล่าชา้ในการส่งขอ้มูลต่อ 

4. กจิกรรมการดําเนินงานศูนย์พฒันาคุณภาพ

ชีวติผู้สูงอายุงานสวสัดิการสังคม 

- การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ

ไม่กา้วหนา้ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

5. กจิกรรมงานอาคารสํานักงาน งานบริหารงาน

ทัว่ไป 

ความเส่ียง 

-บุคลากรเปิด/ปิดประตูสาํนกังานไดห้ลายคน

หากเกิดขอ้ผิดพลาดหรือส่ิงของสูญหายทาํใหห้า

ผูรั้บผดิชอบไดย้าก 

6. กจิกรรมการลงรายละเอยีดในแบบประเมิน

ภาษีโรงเรือนและทีด่ินงานพัฒนาและจัดเกบ็

รายได้ 

 

 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

     

ความเส่ียง 

-การลงรายการในแบบประเมินพบวา่ยงัไม่ 

ครบถว้นในบางรายการ 

7. กจิกรรมงานบันทกึข้อมูลแผนทีภ่าษีงาน

พฒันาจัดเกบ็รายได้ 

ความเส่ียง 

-ขอ้มูลในระบบแผนท่ีภาษี ยงัไม่เป็นปัจจุบนัใน

บางรายการ 

8. กจิกรรมงานก่อสร้าง 

ความเส่ียง 

-การสาํรวจ วดัระยะสถานท่ีก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างยงัคลาดเคล่ือน 

9. กจิกรรมการออกแบบและประมาณการ

ก่อสร้าง 

ความเส่ียง 

-บางคร้ังการออกแบบและประมาณการยงัไม่

สมบูรณ์ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์

10.กจิกรรมศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลในเมืองและ

งานบริหารการศึกษา 

ความเส่ียง/จุดอ่อน 

 -ขาดบุคลากรดา้นการศึกษา(นกัวชิาการศึกษา) 

ทาํใหก้ารปฏิบติังานยงัไม่เต็มท่ี 

-ครูบุคลากรทางการศึกษายงัไม่มีทกัษะในการ

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ การเงิน ดา้นการบญัชี ทาํให้

การปฏิบติังานยงัล่าชา้ไม่เป็นปัจจุบนัและอาจทาํ

ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดได ้

 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

     

11. กจิกรรมงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ

วฒันธรรม 

ความเส่ียง/จุดอ่อน 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีหอ้งสมุด 

12. กจิกรรมการกาํจัดขยะมูลฝอยงานอนามัย

และส่ิงแวดล้อมและงานรักษาความสะอาด 

ความเส่ียง 

- มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนต่อวนั 

- อตัราการเกิดโรคท่ีมีปัจจยัและสาเหตุจากการ

กาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอ  

13. กจิกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุม

โรค 

ความเส่ียง 

-อตัราการป่วยของประชาชนท่ีป่วยเป็นโรค

ไขเ้ลือดออกเกินเกณฑม์าตรฐาน 50 : 100,000 

ประชากร 

14. กจิกรรมการดําเนินงานโครงการของกอง

ส่งเสริมการเกษตร 

ความเส่ียง 

- การจดัทาํโครงการและรายละเอียดโครงการ

บางคร้ังยงัไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ล่าชา้ ไม่ทนัต่อ

การดาํเนินโครงการ ซ่ึงจะนาํความเส่ียงน้ีไป

บริหารจดัการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย

วางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ 

ปค.5 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

     

15. กจิกรรมการตรวจสอบภายในงานตรวจสอบ

ภายใน 

-ยงัไม่สามารถตรวจสอบไดค้รบทุกเร่ืองตาม

แผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

 
 

สรุปผลการประเมิน 

จากการประเมินผลการควบคุมภายใน  พบวา่  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง ไดป้ระเมินองคป์ระกอบของ

การควบคุมภายในครบ  5 องคป์ระกอบ 

และจากการประเมินพบวา่ ยงัมีความเส่ียงท่ียงัไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นความเส่ียงเดิมและความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนใหม่ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงตอ้งนาํมาจดัการบริหารความเส่ียงและวางแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน คือ 

1. กจิกรรมโครงการจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือการวางแผนพฒันางานนโยบายและแผน 

 ความเส่ียง 

-จาํนวนโครงการมีจาํนวนมาก 

-ประชาชนเสนอโครงการใหม่ๆ เสมอ 

 2.  กจิกรรมการจ่ายเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ป่วยเอดส์งานสวสัดิการสังคม 

 ความเส่ียง 

-การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูป่้วยเอดส์ มีความล่าชา้  

สาเหตุ 

ขอ้มูลของผูม้าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เช่น สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารใชไ้ม่ไดท้าํใหเ้กิดความล่าชา้ในการ

ดาํเนินงานเจา้หนา้ท่ีไม่สามารถตรวจสอบก่อนไดใ้นเบ้ืองตน้นอกจากธนาคารจะแจง้วา่โอนเงินเขา้บญัชีเงิน

ฝากธนาคารไม่ได ้ 

3. กจิกรรมการรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพ่ือการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิงานสวัสดิการสังคม 

ความเส่ียง 

- การรับข้ึนทะเบียนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดล่าชา้ 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

สาเหตุ 

ผูท่ี้มาขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดกรอกขอ้มูลไม่สมบูรณ์ครบถว้น ทั้งแบบ 

ดร.01 /ดร.02 ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการส่งขอ้มูลต่อ 

4. กจิกรรมการดําเนินงานศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุงานสวสัดิการสังคม 

- การดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายไุม่กา้วหนา้ยงัไม่เป็นรูปธรรม 

5. กจิกรรมงานอาคารสํานักงาน งานบริหารงานทัว่ไป 

ความเส่ียง 

- บุคลากรเปิด/ปิดประตูสาํนกังานไดห้ลายคนหากเกิดขอ้ผดิพลาดหรือส่ิงของสูญหายทาํใหห้าผูรั้บผดิชอบได้

ยาก 

6. กจิกรรมการลงรายละเอยีดในแบบประเมินภาษีโรงเรือนและทีด่ินงานพฒันาจัดเกบ็รายได้ 

ความเส่ียง 

- การลงรายการในแบบประเมินพบวา่ยงัไม่ครบถว้นในบางรายการ 

7. กจิกรรมงานบันทกึข้อมูลแผนทีภ่าษีงานพฒันาจัดเกบ็รายได้ 

ความเส่ียง 

- ขอ้มูลในระบบแผนท่ีภาษียงัไม่เป็นปัจจุบนัในบางรายการ 

8. กจิกรรมงานก่อสร้าง/งานก่อสร้าง 

ความเส่ียง 

- การสาํรวจ วดัระยะสถานท่ีก่อสร้างโครงการก่อสร้างยงัคลาดเคล่ือน 

9. กจิกรรมการออกแบบและประมาณการก่อสร้างงานออกแบบและควบคุมอาคาร 

ความเส่ียง 

              - บางคร้ังการออกแบบและประมาณการยงัไม่สมบูรณ์ครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์

10. กจิกรรมศูนย์พฒันาเด็กเลก็ตําบลในเมืองและงานบริหารการศึกษา 

ความเส่ียง 

  - ขาดบุคลากรดา้นการศึกษา(นกัวชิาการศึกษา) ทาํใหก้ารปฏิบติังานยงัไม่เตม็ท่ี 

- ครูบุคลากรทางการศึกษายงัไม่มีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นพสัดุ การเงิน ดา้นการบญัชี ทาํใหก้าร

ปฏิบติังานยงัล่าชา้ไม่เป็นปัจจุบนัและอาจทาํให้เกิดขอ้ผดิพลาดได ้

11. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

ความเส่ียง 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่มีหอ้งสมุด 

 

 



แบบ ปค. 4 
 

12. กจิกรรมการกาํจัดขยะมูลฝอยงานอนามัยและส่ิงแวดล้อมและงานรักษาความสะอาด 

ความเส่ียง 

- มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนต่อวนั 

- อตัราการเกิดโรคท่ีมีปัจจยัและสาเหตุจากการกาํจดัขยะท่ีไม่เพียงพอ  

13. กจิกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออก งานควบคุมโรค 

ความเส่ียง 

-อตัราการป่วยของประชาชนท่ีป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกเกินเกณฑม์าตรฐาน 50 : 100,000 ประชากร 

14. กจิกรรมการดําเนินงานโครงการของกองส่งเสริมการเกษตร 

ความเส่ียง 

   - การจดัทาํโครงการและรายละเอียดโครงการบางคร้ังยงัไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ล่าชา้ ไม่ทนัต่อการดาํเนิน 

 โครงการ  

15. กจิกรรมการตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน 

 ความเส่ียง 

 -ยงัไม่สามารถตรวจสอบไดค้รบทุกเร่ืองตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี 

จะนาํความเส่ียงน้ีไปบริหารจดัการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 

 

 

 

      (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 

         นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 4 
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