
             แบบ  ปค. ๔ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   ๓๐     กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   
1.1.1 การบริหารงานบุคคล ในส านักงานปลัด มีค าสั่ง แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ในส านักงานปลัดไว้ตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 1.) งานธุรการ  2.) 
งานด้านการวางแผน3.) งานป้องกัน 4.)งานสวัสดิการสังคม ๕.)
งานบริหารงานบุคล ๖) งานสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด และรอบคอบ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการ
พัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยมี ปลัด อบต. เป็นผู้ควบคุมการ
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กร มีการตรวจสอบต าแหน่งที่ว่าง 
หรือเปิดกรอบอัตราก าลังตามสมควรและเหมาะสมไม่ให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายเกิน 35% เป็นความเสี่ยงของ “กิจกรรมการบริหาร
งานบุคคล” 
1.1.2 งานสารบรรณ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
1.งานลงทะเบียนรับ-ส่ง ของ อบต. ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องลง
รับหนังสือให้เจ้าของเรื่องภายในกี่วัน หนังสือด่วน  ด่วนมาก  
ด่วนที่สุด  เป็นต้น 
2.งานด้านธุรการในส านักงานปลัด เป็นหน้าที่ของพนักงานจ้าง
เหมางานธุรการ ในการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ เป็นความ
เสี่ยงของ “กิจกรรมด้านงานสารบรรณ” 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด อบต.เบญจขรได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
การควบคุมภายในจากภารกิจประจ า ตามค าสั่งแบ่ง
งานในส านักปลัด ในภารกิจ 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายการ
บริหารทั่วไป โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ผลการประเมิน
พบว่า 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ  พบว่า การบริหารงาน
บุคคล งานสารบรรณ งานป้องกัน  และงานนโยบาย
และแผน  เป็นภารกิจที่มีความสี่ยง 
    การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม 
1. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล มีการควบคุม
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม 
- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้มี
ความชัดเจน 
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาในแต่ละเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนอื่นได้รับทราบ โดยการท าบันทึกถึงผู้บริหาร 
และน ามาชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นทราบในการ
ประชุมประจ าเดือน 
- ปรับปรุงแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม และ
มอบหมายภารกิจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
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1.1.3 งานนโยบายและแผนในการจัดท าแผนพัฒนาทุกครั้งมี
การจัดท าเวทีประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง แต่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ท าให้ได้ปัญหา/ความ
ต้องการเพียงบางส่วนเท่านั้น ท าให้แผนมีจุดอ่อนเนื่องจาก
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
ความเสี่ยง กิจกรรมด้านการท าแผน ประกอบกับระเบียบฯ ที่มี
การปรับปรุงแก้ไขเป็นปัจจัยหนึ่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ
องค์กร 
1.1.4 งานสวัสดิการสังคม การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปัญหา
ผู้สูงอายุมีอยู่ชื่ออยู่ในเขตพื้นที่แต่ตัวไปอาศัยอยู่กับลูกหลานที่
ต่างจังหวัดและภารกิจเกี่ยวกับการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดโดย
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้จ่ายเงินแต่
ภารกิจเป็นของ อบต. เป็นงานที่ซับซ้อนเป็นภารกิจที่เหมือนงาน
ฝากท า 
๑.๑.๕ งานบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการโอนยา้ย บรรจุแต่งตั้ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ งานเคร่ืองราชย์ ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรและการบันทึกข้อมูลลงในระบบ แต่
เนื่องจาก ไม่มีเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบโดยตรงก่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานทีล่่าช้า 

1. การประเมินความเสี่ยง 
การบริหารงานบุคคล 
1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือเข้ารับการฝึกอบรม
ค่อนข้างน้อยเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเพียงผู้ที่ท า
หน้าที่แทน ขาดความช านาญ 
3.เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆได้รับทราบด้วย 
4.การก าหนดโครงสร้างขององค์กรและแผนอัตราก าลังยังไม่
เหมาะสมกับงานและภารกิจ 
 

ผลการประเมิน 
2. กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุม
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
- มีการจัดเก็บเอกสารเรียงล าดับเข้าแฟ้ม
ไว้พร้อมก ากับชื่อแฟ้มไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
การค้นหาง่าย 
- มีทะเบียนลงรับ-ส่งหนังสือ การจ่าย
หนังสือ ผู้รับผิดชอบ วันเดือนปีที่รับ
เอกสาร สามารถติดตามและค้นหาได้
อย่างรวดเร็ว 
3. กิจกรรมงานนโยบายและแผน มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวตัถุประสงค์
การควบคุม 
- ประชาชนในต าบลเบญจขร ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจเกี่ยวกับปัญหาความต้องการหรือ
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- ประชาชนในต าบลเบญจขร เข้าถึงการ
จัดเวทีประชาคมโดยให้ความร่วมมือใน
การเข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน แสดง
ความคิดเห็น/ความต้องการ 
- ใช้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ อบต.เบญจขร พบว่าการ
จัดท าแผนฯ สามารถครอบคลุมปัญหา
และความต้องการของประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้น 
การประเมินความเสี่ยงโดยน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ความ
เสี่ยง และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ
ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เช่น 
การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
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งานสารบรรณ 
1. การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตามงาน
สารบรรณ ค้นหายาก ท าให้บางเรื่องอาจเกิดการชะงัก 
หากเป็นเรื่องที่ส าคัญ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องอาจถูก
ลงโทษทางวินัยได้ หรือการน ามาซึ่งฟ้องร้องกัน แล้วแต่
กรณี 
งานนโยบายและแผน  
1. การจัดท าแผนยังไม่ชัดเจนในเรื่องการน าไปปฏิบัติ
จริงกับแนวทางปฎิบัติ แผนที่วางไว้มีกิจกรรมมากแต่
การน าไปสู่การปฏิบัติยังท าได้น้อยงบประมาณน้อย 
2. แผนพัฒนาฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้
ได้งบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ 
3. แผนพัฒนาฯยังเป็นของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดยังไม่ใช่
แผนพัฒนาฯที่มาจากประชาชนส่วนใหญ่ ประชาชนมา
เข้าร่วมเวทีน้อย 
งานสวัสดิการสังคม 
-ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน ให้ชัดเจน 
-ส่งบุคลากรไปอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
การบริหารงานบุคลากร 

1. มีการปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าที่ให้มีความชัดเจน 
งานสารบรรณ 
1. ปรับปรุงค าสั่งและมอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน กรณีไม่มาท างานมีงานอะไรค้างไว้บ้าง 
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่อีกคนปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ งานจะได้
ไม่หยุดชะงัก และจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ค้นหา
ง่าย 
2. จัดท ากิจกรรม 5 ส. เพื่อท าลายวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานด าเนินการจ าหน่ายออก 
การเก็บเอกสารตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ 
งานนโยบายและแผน 
1. ออกหนังสือเชิญผู้น าชุมชน หน่วยงานต่างๆที่
เก่ียวข้อง และประชาสัมพันธ ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ของตนเองใน
การจัดท าเวทีประชาคม 
 

ผลการประเมิน 
กิจกรรมการควบคุมมีการก าหนดกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานและด าเนินงานได้ตามปกติ 
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลสารเทศ
สนเทศในปัจจุบันมีการเพ่ิมช่องทางในระบบ
ของ SOCIAL MEDIE เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆเพ่ิม
มากขึ้น 
การติดตามประเมินผลมีการประเมินตนเอง
และการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนๆ มีการ
จัดท ารายงานประเมินผลและสรุปผล เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไข 
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งานสวัสดิการและสังคม 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ส่งเจ้าหน้าที่
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ
ด้านงานสวัสดิการและสังคม การน าใช้ข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัด ได้มีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นหนังสือทาง
ราชการที่สามารถเปิดเผยได้ น าไปเผยแพร่ตามช่องต่างๆ 
เช่นติดประกาศ หนังสือแจ้งเวียนให้แต่ละส่วนได้รับทราบ
และเผยแพร่ลงใน website ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเบญจขรเอง 
งานบริหารงานบุคคล 
1. ติดประกาศตามบอร์ดในส านักงาน 
2. ท าเป็นจดหมายข่าว/วารสารของอบต. เป็นรายเดือน 
3. ท าหนังสือเวียนในส านักงาน/ลงข่าวใน website ของ
อบต. Facebook page ของ อบต. 
งานสารบรรณ 
1. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน มีกิจกรรม 5 
ส.จัดการประกวดให้รางวัล ส านัก/ส่วนภายใน อบต. ที่
ได้รับความส าเร็จตามกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ 
2. จัดเรียงเอกสารให้เป็นระบบเป็นไปตามงานสารบรรณ 
เพื่อจะได้ค้นหาได้ง่าย 
งานนโยบายและแผน 
1.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงวันเวลา
ในการจัดท าเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
2. ออกหนังสือแจ้ ง ให้กับผู้ ใหญ่บ้าน/ก านัน และ
หน่วยงานต่า งๆที่ เกี่ ยวข้องได้รับทราบการจัดท า
แผนพัฒนาฯ 

๕. การติดตามประเมินผล 
1. ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ และในส่วนส านักปลัด 
ได้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ และปลัด 
อบต. เบญจขร ได้ติ ดตามและประเมินผล พบว่ า 
“กิจกรรมการมอบหมายงานและงานบริหารงานบุคคล,
กิจกรรมงานสารบรรณ และกิจกรรมงานนโยบายและ
แผน” พบว่ามีการควบคุมเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุง 
 

 

 



-๕- 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ พบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 1. การบริหารงานบุคคล 
เป็นกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 2. งานสารบรรณ เป็นกิจกรรมด้านงานสารบรรณ และ . ๓.งานสวัสดิการ
สังคม เป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร 
 ผลการประเมิน การติดตามและการประเมินการควบคุมทุกกิจกรรม มีการควบคุมเพียงพอแล้ว ไม่ต้องมีการ
ปรับปรุง 
 
 

ผู้รายงาน 
 
    (นางสาวสุภารัตน์  ดาเวช) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน  หัวหน้าส านกัปลัด 
      วันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  256๑
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                    แบบ  ปค. ๔ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   ๓๐     กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
แผนการควบคุมการประมาณราคาโดยมีการก าหนด
ราคากลาง การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่าน
กระบวนการประชาคม แผนการควบคุมงานก่อสร้าง 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 

2. กิจกรรมการควบคุม 
ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ทั้งหมด  
ใช้ราคากลางของหน่วยงานราชการที่มีที่อ้างอิงเป็น
ราคาหลักให้มากท่ีสุด 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง 
ช่างควบคุมงานมีเพียงคนเดียวบางครั้งไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ควบคุม 

3. สารสนเทศและการสื่อสาร 
การประกาศโครงการบริการสาธารณะแก่ทุก
หน่วยงาน ตามแผนพัฒนาของอบต.  เช่น ส่ ง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสาย หอ
กระจายข่าว 

4. การติดตามประเมินผล 
ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารราคากลางของวัสดุงาน
ก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่ อย่ าง
สม่ าเสมอ  
 

ผลการประเมิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการก่อสร้าง พร้อมมีค าสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจน 

2. การประเมินความเสี่ยง  
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องระเบียบ
กฎเกณฑ์  แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน การ
รวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ความคุ้มค่า พร้อม
ทั้งรายงานความส าเร็จของโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า 

3. กิจกรรมการควบคุม 
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ในนโยบายกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
และการลงทุน  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป 
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องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 ผลการประเมิน 
1. การติดตามประเมินผล 

ติดตามดูแล และสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายงาน
ให้กับผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

  

 

ผู้รายงาน 
 

(นายพิเชษฐ์   วงศ์อยู่) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการกองช่าง 
วันที่    ๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.     ๒๕๖๑ 
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                   แบบ  ปค. ๔ 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   ๓๐     กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก“ สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้ 
ด้านบุคลากร 
(๑) ขาดบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงาน
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๒) ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน๒คนมีวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๑คน และมีคุณวุฒิการศึกษาอ่ืน๑คน 
(๓) ครูผู้ดูแลเด็กจ านวน๑คนได้รับทุนการศึกษาใน
หลักสูตรปฐมวัยที่กรมฯจัดขึ้นและผู้ดูแลเด็กทั้ง ๒คน
มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็กหลายปี 
ด้านอาคารสถานที่ 
(๑) ศูนย์เด็กมีอาคารเรียนที่คับแคบไม่ได้มาตรฐาน 
ตามสัดส่วนจ านวนเด็กเล็กและไม่เพียงพอ 
(๒) ที่ประกอบอาหารไม่ได้มาตรฐาน 
(๓) พ้ืนสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์เด็กเล็กกลางแจ้ง 
     ให้เพียงพอ 
(๓) ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสาร 
(๔) ปรับปรุงห้องน้ าให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับ
เด็กเล็ก 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
(๑) ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
(๒) การควบคุมโรคติดต่อ 

ผลการประเมิน 
1. กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากรพบว่ามีการจัด
วางระบบควบคุมภายแล้วแต่ไม่เพียงพอยังพบ
จุดอ่อนต้องท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไปเนื่องจาก 
- บุคลากรที่รับผิดชอบผู้ที่ปฎิบัติไม่มี ก่อให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
การประเมินความเสี่ยงยังขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เชี่ยวชาญและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคม 
กิจกรรมการควบคุมปรับปรุงค าสั่งมอบหมาย
งานให้ชัดเจนมอบหมายงานให้ส่วนราชอ่ืนช่วย
กรณีไม่มีผู้รับผิดชอบส่งบุคลากรไปอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
สารสนเทศและการสื่อสารการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการด าเนินงาน และ
การน าเสนอ รายงานผลเมื่อมีประชุมผู้ปกครอง 
โดยใช้สื่อในการน าเสนอ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น 
การติดตามประเมินผลมีการควบคุมท่ีเพียงพอ 
ประสบความส าเร็จมีการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและทันสมัยง่ายต่อการเรียนรู้ 
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องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
(๑) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
(๒) จัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและด าเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
(๓) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
(๔) จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามความเหมาะสม 
(๕) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑) จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
 (๒) จัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและ 
      ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้ 
      มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๓) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ 
      ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
(๔) สรุปผลการการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา 
     ทราบตามล าดับเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
อบรมพัฒนาศึกษาดูงาน 
(๕) จัดท าฐานข้อมูลของเด็กให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสอด
รับกับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
 
๕. การติดตามการประเมิน 
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
“กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” พบว่ามีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอประสบผลส าเร็จในระดับ 
หนึ่งคือ 
(๑) มีการพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมาก
ขึ้น 
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องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 (๒) จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
(๓) มีการจัดท าสภาพภูมิทัศน์บริเวณอาคารและ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(๔) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศึกษาต่อจากเงิน
อุดหนุนของสถ.และได้รับการ 

 

 

   ผลการประเมินโดยรวม 
จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 1 กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือกิจกรรมงาน      

พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
    การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่ากิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กมีการควบคุมที่เพียงพอ 
    อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยงในเรื่อง 
   (๑) ศูนย์เด็กมีอาคารเรียนที่คับแคบไม่ได้มาตรฐาน ตามสัดส่วนจ านวนเด็กเล็กและไม่เพียงพอ 
   (๒) ที่ประกอบอาหารไม่ได้มาตรฐาน 
   (๓) เครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ 
   (๔) การควบคุมโรคติดต่อ 

ผลการประเมินการติดตามประเมินการควบคุม  คือ กิจกรรมงานการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ยังต้อง 
ปรับปรุงแผนการควบคุมต่อไปเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้ความ
เชี่ยวชาญและทักษะในการปฏิบัติงาน 

 
 
 ผู้รายงาน 

(นางสาววรรณวิภา   แต้มทอง) 
ครูรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   วันที่   ๒    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

    

 



               -๑๑- 

     แบบ  ปค. ๔ 

    กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด   ๓๐     กันยายน    พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 ๑.๑ งานจัดเก็บรายได้ 
    -ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพภายนอก เนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน
ภาษีการช าระภาษี และประชาชนบางส่วนมีการช าระภาษี
ล่าช้าไม่ตรงตามที่ก าหนด 
   -ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ในส่วนของ
แผนที่ภาษี  ยังไม่ครอบคลุมและครบถ้วนเนื่องจากอยู่
ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
   -ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก
สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอต่อปริมาณของแฟ้มฎีกา
เบิกจ่ายเงินประจ าปีมีจ านวนมาก 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
 ๒.๑งานจัดเก็บรายได้ 
   -การประเมินความเสี่ยงด้านงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ พบว่าการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อ
เป็นการบริการประชาชนในการช าระภาษีและยังเป็นการ
ให้ค าแนะน า ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษีต่าง ๆ ในส่วน
ของงานแผนที่ภาษียังไม่มีความคืบหน้าของงานแผนที่ภาษี
ยังคงต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๒.๒งานการเงินและบัญชี 
   -การประเมินความเสี่ยง พบว่าได้มีการจัดหาสถานที่เพ่ือ
จัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิก – จ่ายเงินตามปีงบประมาณ
แต่ละปี 

สภาพแวดล้อมการควบคุม  
  กองคลังได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายในที่
ปรากฏตามโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานและการ
มอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ซึ่งมีภารกิจ ๕  งานคือ 
(๑) งานการเงิน 
(๒) งานบัญชี 
(๓) งานจัดเก็บงรายได้ 
(๔) งานพัสดุ 
(๕) งานธุรการ 

   โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า 
   -งานพัสดุและงานธุรการ มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยงที่จะต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนปรับปรุง 
   งานการเงิน งานบัญชี มีความเสี่ยงในด้านสถานที่ใน
การจัดเก็บเอกสารที่ไม่เพียงพอ และงานจัดเก็บรายได้ 
ในส่วนของงานแผนที่ภาษี ยังไม่มีการด าเนินงานด้าน
แผนที่ภาษี จึงมีความเสี่ยงที่ต้องติดตามและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 

 



-๑๒- 

 

องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
 ๓.๑งานจัดเก็บรายได้ 
   -มีการจัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
   -ท าการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓.๒งานการเงินและบัญชี 
   -ได้สถานที่เพ่ือท าการจัดเก็บแฟ้มเอกสารการเบิก
จ่ายเงินตามปีงบประมาณแต่ละปี 
๔.สารสนเทศและการสี่สาร 
   -ได้มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การประชุมการ
ปรับปรุง ค าสั่ง การติดต่อภายในและภายนอกมาเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
 ๔.๑ น าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ
การปฎิบัติราชการ 
 ๔.๒ จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 ๔.๓ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น
จังหวัด หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ช าระ
ภาษ ี
 ๔.๔ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร ท าให้การติดต่อประสานงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
 ๔.๕ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบรวมถึง
แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
๕. การติดตามประเมินผล 
 ๕.๑ มีการก าหนดการติดตามประเมินผลโดย
ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและราย 

  การเมินความเสี่ยง อยู่ระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 กิจกรรมการควบคุม   กองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแล
จากผู้อ านวยการกองคลัง เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบ
มีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  กองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีระดับความ
ครอบคลุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้น า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้
ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การติดตามประเมินผล   พบว่างานจัดเก็บ
รายได้ และงานการเงินและบัญชี ยังคงมีจุดอ่อน
และความเสี่ยง ดังนั้น จึงต้องมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 



-๑๓- 

องค์ประกอบของการควยคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๒ ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแต่
ละงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการควบคุม
ต่อไป 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ มีประเสิทธิผล
เพียงพอ ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไร ก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้  ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดวิธีการและแผนงานการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 จากผลการประเมินดังกล่าว  เชื่อว่าการควบคุมภายในของกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังก าหนดตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามที่กล่าวแต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 
        ๑. กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร ยังไม่มีพ้ืนฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีเป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วน สืบเนื่องมาจากการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้การจัดเก็บรายชื่อได้ยังไม่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม 
 ๒.องค์การบริหารส่วนต าบลเบญจขร มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบจ านวน ๑๐  หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้าง จึง
ท าให้การจัดเก็บรายได้ ไม่ครบถ้วนและครอบคลุม 
 ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มา
พร้อมนี้ 
 

      ลงชื่อ 

       (นางอัจฉรา  อารีตระกูลเลิศ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่  ๒   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 



 

 


