
แบบ   ปค. 4 
 
 

 กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุดวันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒563 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญช ี
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจดัท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรดัการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไมค่รบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
      
   ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
๑. . มีการเร่งรดัการจดัซื้อจัดจา้งและปรมิาณงานมากท าให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
2. เอกสารประกอบการจดัซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 
   ๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
๑. การลงพื้นที่จัดเก็บภาษผีู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก
ใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างท่ี
มีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 

 
 

  -   กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ี
ปรากฏโครงสร้างขององค์กร ในภารกิจ   ๕  งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญช ี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๔. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคมุภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔   พบว่า   การรับจา่ยเงิน ,การจัดซื้อจดัจ้าง, การจัดเก็บ
รายได้ ไม่พบความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ แต่ต้องมีการติดตามและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
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แบบ   ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๑.๑) กจิกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสีย่ง ด้านการรบั-การเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ 
ครม.และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 
๒. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายใหค้รบถ้วนถูกต้อง 
ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแตล่ะรายการ 
 
๑.๒) กจิกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การประเมินความเสีย่งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง
จากการประเมินพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือมเีจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายงานด้านพสัดุที่มี
ปริมาณงานการจดัซื้อจัดจ้างมาก  อาจท าให้การท างานผิดพลาดและ
เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ เนือ่งจากการจัดซื้อจดัจ้างจ าเป็นต้อง
อาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจรติขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด  
 
๑.๓) กจิกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสีย่งด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความเสี่ยงสูง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง 
ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรืออ่ืนๆ อาจเกิดขึ้นก่อนน าส่ง
คณะกรรมการน าฝากเงินได้ จึงตอ้งอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติ
หน้าท่ีความรับผิดชอบสูง  
 

การประเมินความเสีย่งอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ครอบคลุม
ทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครัง้ก่อน เนื่องจากมีค าสั่ง
แบ่งงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อย
อย่างสม่ าเสมอ 
    ทั้งนี้ ต้องอาศยัความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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แบบ   ปค. 4 

 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กจิกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๑.๒) กจิกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
๑.๓) กจิกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังน้ี 
๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๒)  
 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  
 
 
 
 

     กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการตดิตาม 
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หนังสือ
สั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อยและ
มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง เพ่ือให้ความเสี่ยงท่ีพบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
แนวทางการปฏิบัติตา่ง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพรป่ระชาสมัพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึง 
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เนต็ช่วยในการปฏิบัตหิน้าท่ี และ
ตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
   ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อน ามา
พัฒนาและส่งเสรมิการมีส่วนร่วม 
 
 

 
-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร    ของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน  มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร   เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการท างาน   เช่น  การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การตรวจสอบและตดิตามข้อมลูขา่วสารต่าง ๆ  จาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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แบบ   ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการก าหนดการตดิตามประเมินผลและแบบสอบทานเพื่อท า
การตรวจสอบการปฏิบัติอยา่งต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้
ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  แตล่ะกิจกรรม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป   
 

 
   - จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน
กิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน  กิจกรรมจดัซื้อ/จดัจ้าง 
กิจกรรมการจัดเก็บรายได ้
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน
หรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง   
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกป ี

 
 
สรุปผลการประเมิน 

จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ลาน ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  ถึงวันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน พ.ศ.  ๒๕63   
ผลการประเมินตาม แบบ ปค.5  ของ กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด     มีการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  ๕  องค์ประกอบ      มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้ 

๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
          ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในระหว่างปี , 
มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
          ๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า การลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก
ใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน 
              (นางกรกมล   ใยพันธ์) 
               ผู้อ านวยการกองคลัง 
  วันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.๒๕63 



 
 

   แบบ   ปค. 4 
 

กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒563 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยง
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
 -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบรูณ์ 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยั สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน    
- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลัก
ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค     
   ๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสีย่งเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ         
   - ขาดการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสา
ธารณสมบัติของหมู่บา้น  
  ๑.๓ กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง   มี
ความเสีย่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียด
การค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไมต่รงกับ
ยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการค านวณสูตร excel 
จากคอมพิวเตอรผ์ิดพลาดและไมม่ีการตรวจทาน 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
  ๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากดั 
เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการหรือไมส่ามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจ าเป็นต้อง
ประหยดังบประมาณอีกทางหนึ่ง     
  ๒) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศกึษา ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวกับการตดิตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิด
อันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 
 
 
 
 

 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมของสว่นโยธา   ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคมุภายใน ที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่ง
งานในภารกิจ  ๒ งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
    ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบวา่ การติดตามประเมินผล
ในแบบติดตาม ปค.5  ยังไม่บรรลวุัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม และพบจดุอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ในกิจกรรมอื่น  คือ 
งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมไฟฟ้า    และการค านวณ
ประมาณการช่าง  ซึง่มีการติดตาม ตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง   
 
 
 
    การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการ
บริหารจดัการในการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และการต้อง
ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ        
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แบบ   ปค. 4 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
๑) สาธารณสมบัติทีเ่ป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้
รับการดูแลรักษา ซึ่งท าใหสู้ญเสียงบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ 
   กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง              
๑)  มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระช้ันชิด ขาดการวาง
แผนการด าเนินงาน และการค านวณราคาขึ้นอยู่กับราคากลาง
ท้องตลาด 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
        กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
    - จัดสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมยั 
มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งข้ึน 
- ส่งเสริมและพัฒนาใหเ้จ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็น
การเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
          กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีได้การ

ปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบตัิของ
ส่วนรวมร่วมกัน 

          กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   
- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในประจ าปี  
          กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
- สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีได้การ

ปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบตัิของ
ส่วนรวมร่วมกัน 

          กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   
- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในประจ าปี  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑.มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วย
ตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยูเ่สมอ 
๒.ผู้บริหารไดร้ับการรายงานข้อมลูจากแหล่งภายในและ
ภายนอกท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 กิจกรรมการควบคุมองกองช่างต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจากต้อง
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการตดิต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของ
ระบบอินเตอร์เน็ตขดัข้อง และสญัญาณไม่ครอบคลมุทั่วถึง 
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามหน้าท่ี
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา 
๔. มีระบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และความเข้าใจ
ที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าท่ีในงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
๕. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมกีารจัดล าดับชั้นความลับของ
ข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 

 

๕. การติดตามและประเมินผล 
    - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแตล่ะกิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่องและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงาน 
และมีการปรับปรุงและแกไ้ขข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคลอ้งกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน 
 

การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสม
และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน่วยหน่วยงานย่อย 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 
สรุปผลการประเมิน   

จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ พบวา่มี ๓ กิจกรรม ท่ีต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   
๑.  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม

ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบตั ิ

ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณ
สมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 

  ๓.  กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ รายละเอียด
การค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการค านวณสูตร  excel จาก
คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคมุ กิจกรรมด้านซอ่มแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง  และการค านวณประมาณ
การช่าง มีการควบคุมยังไม่เพยีงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป 

 
 
 

                     (ลงช่ือ)................................................... 
        ( นายอนันทศักดิ์   แสนสุริวงค์ ) 

                                   ผู้อ านวยการกองช่าง 
                      วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 



 
  แบบ   ปค. 4 

 
 

กองสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินการสิ้นสุดวันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒562 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 
 -ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดสไ์ม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน
เวลาที่ก าหนด 
 -ผู้ได้รบัเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุพิการเอดส์ขาดความร่วมมือในการ
แจ้งข้อมูลกรณีเสยีชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่และการ
ได้รับเงินค่าตอบแทนสวสัดิการหรอืสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก
หน่วยงานของรัฐท าให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง  
๒.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุผู้พิการและผู้ป่วย
เอดส ์
๒.1.1 มผีู้สูงอายผุู้พิการไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่
ก าหนดในแต่ละเดือน 
2.1.2 มผีู้สูงอายุและผู้พิการที่ไดร้ับเบี้ยยังชีพย้ายเข้าหรือ
ย้ายออก  รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้งหรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจการจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส ์
3.1.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้น าประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายการจา่ยเบี้ยยังชีพ 
3.1.2 ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรวจ
กับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศก่อนมีการเบิกจ่ายและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดเพื่อให้
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

ผลการประเมิน 
      กองสวัสดิการและสังคม  แบง่โครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 4 งาน  คือ 
1.งานสวสัดิการและพัฒนาชุมชน 
2.งานสังคมสงเคราะห ์
3.งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
4.งานธุรการ 
 -จาการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 25445 พบว่ามี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงท่ีเกดิขึ้นจ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 
 
 
ผลการประเมินความเสี่ยง 
      การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลมุทุก
ด้านเนื่องจากมีหนังสือถึง ส.อบต. หรือผู้น าชุมชนให้ประชาสัมพันธ์
อย่างสม่ าเสมอท่ังนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏบิัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
กิจกรรมควบคุม 
กิจกรรมควบคุมของกองสวัสดิการสังคม  มีการติดตามตรวจสอบที่
เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสอสั่งการโดยมีการ
ควบคุมดูแลจากผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้ความเสียงที่
พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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  แบบ   ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 น าระบบ  Internet  มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาดมีการติดตั้งระบบ Internet 
มาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อได้รวดเร็วและทันเหตุการณ ์
4.2 ประชาสมัพันธ์ความรูเ้กี่ยวกบัสิทธิประโยชน์และ
คุณสมบัติของผู้มสีิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ 
4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  และโทรสาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  มีโทรศัพท์และโทรสารที่
ใช้ส าหรับการติดต่อประสานงานท่ีให้การติดต่องานราชการ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ ์

การติดตามประเมินผล 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปโีดยน าผล
การประเมินจดัท ารายงานพร้อมขอ้เสนอแนะผูบ้ริหารเพื่อสั่งการ
แก้ไขและพร้อมข้อเสนอแนะผู้บรหิารเพื่อสั่งการแก้ไขก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี
 

 
 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 
 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด  มีโครงร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในหรือการควบคมุเปน็ไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิผลเพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 
      (ลงช่ือ)                                     ผู้รายงาน 
                   (นายปรีดี   ด าค า ) 
                                            ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสงัคม 
                                               วันท่ี   30  กันยายน   ๒๕63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ปค.4 

 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
        สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีมีผลกระทบ จาก
การวิเคราะห์มีภารกิจตามโครงสร้างในค าสั่งแบ่ง
งาน คือ  
       1.งานศึกษาปฐมวัย  
       2.งานกีฬาและนันทนาการ 
       3.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
       4.งานจัดซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน)  
       5.งานจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
       6. งานสนับสนุนอาหารกลางวัน  
        ซึ่งบางงานยังพบว่ามีความเสี่ยงหรือจุดอ่อน 
คือ 
 กิจกรรม การจัดท าแผนการศึกษา ความเสี่ยง  
       คือ การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความรู้ความสามารถในการ
เข้าถึงวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
       กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายในจากภารกิจงาน ในภารกิจ 6 งาน คือ 
       1.งานศึกษาปฐมวัย  
       2.งานกีฬาและนันทนาการ 
       3.งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
       4.งานจัดซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน)  
       5.งานจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
       6. งานสนับสนุนอาหารกลางวัน  
       โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 
1.กิจกรรมที่ด าเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามก าหนดเวลาที่ก าหนด จ านวน 1 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรม การจัดท าแผนการศึกษา โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลยอดชาดได้ด าเนินการ คือ 
1) ให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดท า

แผนการศึกษาให้แล้ว และสามารถน ามาใช้ใน
การเรียนการสอนได้จริง 

2) ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของการใช้งบประมาณด้านการศึกษา
ตรวจสอบการด าเนินงาน 

3) ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ศพด. 
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           แบบ   ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(4) 

2.การประเมินความเสี่ยง 
2.1)กิจกรรมที่ด าเนินการปรับปรุงบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามก าหนดเวลาที่ก าหนด จ านวน 1 
กิจกรรม คือ 
กิจกรรม การจัดท าแผนการศึกษา ความเสี่ยง 
      - การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ยังขาดความรู้ความสามารถในการเข้าถึงวิธี
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน  
สาเหตุ 
      - เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการจัดท า
แผนการศึกษาให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถน ามาใช้ได้
จริง 
 
2.2)กิจกรรมที่พบความเสี่ยงใหม่ จ านวน 2 
กิจกรรม คือ 
 กิจกรรม งานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก  
ความเสี่ยง  
- การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในด้านการ

จัดการดูแลเด็กปฐมวัย 
- ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัด

กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 
- บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ไม่

มิดชิด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออกจากศูนย์ 
 
.กิจกรรม การจัดประเพณีท้องถิ่น  
ความเสี่ยง 
- การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อ
หน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ 

2.กิจกรรมที่พบความเสี่ยงใหม่ จ านวน 2 กิจกรรม 
คือ 
 กิจกรรม งานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก ความเสี่ยง คือ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในด้านการ

จัดการดูแลเด็กปฐมวัย 
- ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัด

กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 
- บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ไม่

มิดชิด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออกจากศูนย์ 
 
 

 กิจกรรม การจัดประเพณีท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ 
การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการมารออย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อ
หนว่ยตรวจสอบมาตรวจสอบ 
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แบบ ปค.4 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(4) 
3.กิจกรรมการควบคุม 

 กิจกรรม การจัดท าแผนการศึกษา ก าหนด
กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

- ให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดท า
แผนการศึกษาให้แล้ว และสามารถน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนได้จริง 
- ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของการใช้งบประมาณด้านการศึกษาตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 
- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ศพด. 

 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้ 

- มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก 
- ส่งครูประจ าศูนย์เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อให้มี
คุณวุฒิตามหลักสูตรที่ตรงกับการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน 
- จัดทัศนะศึกษาดูงานด้านการศึกษาหรือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ดี
ตามความเหมาะสม 
- ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ศพด. 
กิจกรรม การจัดงานประเพณีท้องถิ่น ก าหนด
กิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
- น าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

- เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง และใช้จ่ายอย่างประหยัด 
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แบบ ปค.4 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(4) 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน บันทึกแจ้งเวียน
เพ่ือทราบ 
- จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือให้ประชาชนเสนอความต้องการ 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
- ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิบัติงาน จาก Website 
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ 
 
 
5.การติดตามประเมินผล 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพของงาน ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทางกระบวน
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน และผู้ที่
มีหน้าที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบราย
ครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินโดยรวม 
กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า  ในภารกิจ 6 งาน คือ  

   1.  งานศึกษาปฐมวัย  
        2.  งานกีฬาและนันทนาการ 
       3.  งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
        4.  งานจัดซื้ออาหารเสริมนม(โรงเรียน)  
        5.  งานจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
       6.  งานสนับสนุนอาหารกลางวัน  

    โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ 
1. กิจกรรมที่ด าเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค์ ตามก าหนดเวลาที่ก าหนด จ านวน 1 กิจกรรม คือ 

     กิจกรรม การจัดท าแผนการศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการ คือ 
           1.ให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาให้แล้ว และสามารถน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนได้จริง 

      2.ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของการใช้งบประมาณด้านการศึกษาตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
      3.ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ศพด. 

2.  กิจกรรมที่พบความเสี่ยงใหม่ จ านวน 2 กิจกรรม คือ 
             กิจกรรม งานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ความเสี่ยง คือ การจัดการศึกษาเด็กอนุบาล
และปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง 

      -  ผู้ดูแลเด็กบางคนขาดประสบการณ์ในด้านการจัดการดูแลเด็กปฐมวัย 
      -  ยังขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น ในการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง 
      -  บริเวณรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ไม่มิดชิด เสี่ยงต่อการที่เด็กจะออกจากศูนย์ 

 
             กิจกรรม การจัดประเพณีท้องถิ่น ความเสี่ยง คือ การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการบางอย่างไม่สามารถ
ด าเนินการได้ อาจส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน เมื่อหน่วยตรวจสอบมาตรวจสอบ 
 
 
 
               ผู้รายงาน 

(นางสาวจันทิพย์  ค าสงค)์                                                                                      
                                                                                   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
                                                   วันที่   30  กันยายน  2563 
 
 
 



 


