
แบบ ปค. 4 

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี                                            

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคมุภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด    30  กัยยายน  พ.ศ. 2561         

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก                           
เนื่องจากประชาชนเขารวมการประชุมประชาคม
หมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนนอยเม่ือ
เทียบกับอัตราสวนของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด 

                                               
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การประชุมผูเขารวมประชาคมยังมีจํานวน
นอย ทําใหโอกาสท่ีจะรับทราบปญหาของประชากร
ไมท่ัวถึง      

                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - มอบหมายเจาหนาท่ี ทําหนาท่ี
ประชาสัมพันธเผยแพรการออกประชาคมใหท่ัวถึง
และครอบคลุม                                                 

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - เพ่ิมชองทางประชาสัมพันธผานทางเว็ปไซด 
เฟสบุค ไลน หรือชองทางอ่ืนๆ                                                 

 
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หลังจากการประชุมประชาคมทุกครั้ง                                                                                                 

 

 
1. กิจกรรมดานการจัดทําประชาคม 

ผลการประเมิน    
          -ผูบริหาร สมาชิกสภาเขารวมจัดทําแผนทุก
ข้ันตอนโดยเขารวมประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และพิจารณาเห็นชอบโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนา 
          -ประชาชนใหความสําคัญในการมีสวนรวม
กําหนดกฎ/ขอบังคับในการเขารวมจัดทําประชาคม
อยางนอยครัวเรือนละ 1 คน 
          -ประชาชนใหความสนใจและออกมา
ประชาคมมากยิ่งข้ึน 

-ประชาชนไดรับขาวสารอยางรวดเร็ว     
-ประชาชนมีสวนรวมเสนอโครงการมากข้ึน                                             

 

 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานบริหารงานบุคคล 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          - มาตรฐานการสรางขวัญและกําลังใจใหแก
บุคลากร 
          - วัฒนธรรมของหนวยงานและทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงาน 

                                               
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - เพ่ือใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนใน
การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล      
                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - จัดใหมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ท่ีชัดเจน 
          - จัดใหมีการประกาศเกียรติคุณหรือมอบโล
รางวัลใหแกเจาหนาท่ีอาวุโสและมีความสามารถ 
          - จัดผูรับผิดชอบกําหนดหลักเกณฑและ
ระยะเวลาในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
          - จัดใหมีการทําขอตกลงหรือสัญญาการ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาและผลงาน                                                

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ชี้แจงนโยบายหลักเกณฑตางๆ ในการธํารง
รักษาบุคลากรใหทุกฝายรับทราบท่ัวกัน                                                 
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ประเมินผลนโยบายหรือมาตรการตางๆ ใน
การธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถไวใน
หนวยงาน 
          - ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหลักเกณฑหรือ
มาตรการตางๆในการธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ความสามารถไวในหนวยงาน                                                 

 

 
1. กิจกรรมดานการบริหารงานบุคคล 

ผลการประเมิน    
          - ในดานงานบริหารงานบุคคลมีการประกาศ
เกียรติคุณมอบประกาศนียบัตรใหกับผูมีความ
ประพฤติเรียบรอย มีความเสียสละและอุทิศเวลา
ใหแกราชการ มีการจัดกิจกรรมสังสรรคใหกับ
พนักงานในชวงเทศกาลตางๆ อาทิเชน ปใหม เลี้ยง
ตอนรับบุคลากรใหม แตยังขาดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน และกําหนดแนวทางการ
ธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงาน                                            
 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานสาธารณสุข 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - จํานวนหมูบาน 5 หมูบาน  
          - จํานวนโรงเรียน 3 แหง 
          - จํานวนวิทยาลัย 1 แหง 
          - จํานวนวัด 2 แหง 

                                               
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจในการ
กําจัดลูกน้ํายุงลายทําใหเกิดการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก เพ่ือใหมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนใน
การสรางระบบการบริหารจัดการท่ีดี      

                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - ดําเนินการพนหมอกควันควบคุมยุงลายตัว
เต็มวัยในรัศมี 100 เมตรกรณีพบผูปวย 
          - ประชาสัมพันธใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ประชาชน นักเรียน ดําเนินการกําจัด
แหลงเพาะพันธยุงลาย ทุกวันศุกรของสัปดาห 
          - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแจก
ทรายอะเบทเพ่ือควบคุมลูกน้ํายุงลาย                                               

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ประชาสัมพันธใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน ประชาชนและนักเรียนดําเนินการ
ทําลายและกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลายบริเวณ
บานเรือนและโรงเรียน                                                 

 
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 
          - ประชาชนไมปวยหรือเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออก 
- ไมเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกในวงกวาง 
 

 
       1.กิจกรรมรณรงคปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
ผลการประเมิน    
          - โรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีลดลง 
          - ประชาชนไมปวยหรือเสียชีวิตดวยโรค
ไขเลือดออก 
          - ไมเกิดการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
ในวงกวาง บรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมรณรงค
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวนหมูบาน 
5 หมูบาน โรงเรียน 3 แหง วทิยาลัย 1 แหง และ 
วัด 2 แหง                                      
 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานธุรการ 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - สภาพแวดลอมภายใน มีผลกระทบตอการ
ควบคุมมีคําสั่งแบงงาน                                              
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ 
          - เอกสารมีเพ่ิมมากข้ึน 
          - เอกสารหยิบออกมาแลวไมนํามาเก็บท่ีเดิม      

                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - เพ่ือใหการบริการดานงานธุรการเปนไปดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
          - เพ่ือใหเอกสารดานตางๆ ไมสูญหาย 
          - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบในการจัดเก็บ
เอกสาร 
          - เพ่ืองายตอการคนหาในการใชงาน                                               

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการ
รายงานสําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝาย
บริหาร 
          - นําระบบ internet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติการ อยางเพียงพอ เชื่อถือได 
          - มีการรายงานขอมูลท่ีจําเปนท้ังจากภายใน
และภายนอกใหผูบริหารทุกระดับทราบ                                            
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - มีการติดตามผลระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
          - มีการประเมินผลและรายงานการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบตอผูกํากับดูแล 
              - มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองท่ี
พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายใน 
 
 

 
        1.ดานงานธุรการ 
ผลการประเมิน    
          - สภาพแวดลอมการควบคุมของงานธุรการ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอ  
          - ใหเจาหนาท่ีจัดเก็บเอกสารใหเปนระบบ 
          - เอกสารพรอมท่ีจะรายงาน 
          - จัดสงเจาหนาท่ีเขาฝกอบรม หลักสูตรตางๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
          - มีขอมูลขาวสารและการสื่อสารท่ีชัดเจน
เหมาะสมสะดวกตอการใชงานและทันตอเวลา 
          - ระบบการติดตามประเมินผลมีความ
เหมาะสมตอเนื่อง มีการประเมินตนเอง และการ
ประเมินจากหนวยงานภายนอก มีการประเมินผล
พรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหารระดับสูงตอไป เพ่ือ
ทบทวนผลการดําเนินงานและมีการปรับปรุงแกไข                               
 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - จัดทําคําสั่งแบงงาน มอบหมายงานใน
หนาท่ีดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                              
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - การเกิดภัยธรรมชาติไมสามารถคาดคะเนได
ซ่ึงจะตองเกิดภัยกอนถึงจะทราบลักษณะความ
เสียหายท่ีแนนอน 
          - การรายงานความเสียหายลาชาเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการสํารวจ ซ่ึงไมตรงกับขอเท็จจริง
ทําใหการชวยเหลือลาชาตามไปดวย 
          - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตลอดเวลา      

                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - จัดทําแผนปองกันและทําแผนชวยเหลือ
ประชาชนเม่ือไดรับความเดือดรอนกรณีเกิดภัย 
          - มีการตั้งงบประมาณไวเพ่ือชวยเหลือกรณี
เกิดภัย                                               

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - สํารวจขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ เพ่ือชวย
ในการติดตามขอมูลขาวสารการเฝาระวังลวงหนา 
กอนเกิดเหตุ รวมถึงประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ 
เพ่ือใหประชาชนทราบ  
          - การประสานการปฏิบัติงานของทุกสวนใน
องคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
                                            
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - มีการติดตามผลการดําเนินงานในระหวาง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
               
 
 

 
        1.ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผลการประเมิน    
          - การรายงานความเสียหายและการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติมีความรวดเร็วมาก
ข้ึน มีการทํางานอยางเปนระบบ ตามลําดับข้ันตอน
อยางถูกตองเหมาะสม                         
 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานการพัฒนาคุณภาพชีวิติผูสูงอายุ 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ เรื่องของเศรษฐกิจ บางครอบครัวตองไป
ประกอบอาชีพท่ีอ่ืน ปลอยใหผูสูงอายุอยูตามลําพัง
ผูสูงอายุไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร  
                                             
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - ผูสูงอายุสวนมากอยูตามลําพังเนื่องจากคน
ในครอบครัวไปประกอบอาชีพท่ีอ่ืน เปนสาเหตุให
ผูสูงอายุขาดการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร 
                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - จัดกิจกรรมดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สูงอายุ 
          - อบรมปลูกจิตสํานึกใหคนในครอบครัว/
หมูบานใหความสําคัญกับผูสูงอายุ 
          - อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
          - เปดโรงเรียนผูสูงอายุใหผูสูงอายุไดมาเพ่ิม
ความรู ทักษะ ประสบการณในอาชีพดานตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัยสูงอายุ                                               

  
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีใน 
อบต. โดยการประชาสัมพันธกิจกรรมของผูสูงอายุ 
การดูแลสุขภาพของผูสูงอายุและรับฟงปญหาความ
ตองการ ความเดือดรอนของผูสูงอายุ 
                                            
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ใชแบบสอบถาม แบบสํารวจความคิดเห็น
ของผูสูงอายุเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลเปน
ประจําในการประชุมประจําเดือน              
 
 

 
        1.ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิติผูสูงอายุ 
ผลการประเมิน    
          - การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
บางรายไมไดรับการดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร เนื่องจาก
เรื่องของเศรษฐกิจ ตองไปประกอบอาชีพทํามาหากิน
ท่ีอ่ืน ผูสูงอายุตองอยูตามลําพัง                        
              - มีการอบรมปลูกจิตสํานึกใหคนใน
ครอบครัว/หมูบานใหความสําคัญกับผูสูงอายุ 
              - มีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุอยาง
ตอเนื่อง 
              - มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
             - เปดโรงเรียนผูสูงอายุใหกับผูสูงอายุ 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานการเงินและการบัญชี 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
          - บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและการ
บัญชีไมเพียงพอ  
          - ผูตรวจฎีกา ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี 
เปนบุคคลคนเดียวกัน     
1.2 ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอภายนอก 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน - 
การเบิกจายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558  
          - ระเบียบของกรมการปกครองวาดวยการ
บันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2558  
          - การปฏิบัติตามขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
          - กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
        
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและการ
บัญชีไมเพียงพอ  
          - ผูตรวจฎีกา ผูจายเงิน และผูบันทึกบัญชี 
เปนบุคคลคนเดียวกัน                                   
                                       
      
 

 
1. ดานการเงินและการบัญชี 

ผลการประเมิน    
          - กองคลังไดวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผูอํานวยการกอง
คลัง และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 
 
 

 

 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน – การเบิกจายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และ
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2558  
          - ระเบียบของกรมการปกครองวาดวยการ
บันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนและรายงานการเงิน
ของ อปท. พ.ศ.2558  
          - การปฏิบัติตามขอบัญญัติ เรื่องงบประมาณ
รายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
          - เปดโรงเรียนผูสูงอายุใหผูสูงอายุไดมาเพ่ิม
ความรู ทักษะ ประสบการณในอาชีพดานตางๆ ท่ี
เหมาะสมกับวัยสูงอายุ                                               
          - กฎหมาย หนังสือสั่งการ และระเบียบท่ี
เก่ียวของ 
 
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจน โดยตรวจ
ขอมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
          - ตรวจสอบขอมูลขาวสาร เพ่ือรองรับหนังสือ
สั่งการและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
                                            
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูอํานวยการกองคลัง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล           
 

 
- จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับ

งานในหนาท่ี เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะ
ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายมากยิ่งข้ึน 

- กําชับเจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกตองกอนเสนอทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 4 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
1.1 ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
          - ประชาชนผูเสียภาษีบางรายยังขาดความรู
ความความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและข้ันตอนการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ 
1.2 ปจจัยความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอภายนอก 
         - พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 
         - พรบ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
         - พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
         - กฎหมาย หนังสือสั่งการ ระเบียบท่ีเก่ียวของ        
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - ประชาชนผูเสียภาษีบางรายยังขาดความรู
ความความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและข้ันตอนการ
ชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ                            
      3. กิจกรรมการควบคุม    
         - พรบ.ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 
         - พรบ.ภาษีปาย พ.ศ. 2510 
         - พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
         - กฎหมาย หนังสือสั่งการ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
         - จัดใหมีการประชาสัมพันธข้ันตอนการจัดเก็บ
ภาษีโดยการทําแผนพับและประชาสัมพันธหนาเว็ป
ไซด อบต.    
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจน โดยตรวจ
ขอมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 
          - ตรวจสอบขอมูลขาวสาร เพ่ือรองรับหนังสือ
สั่งการและกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ                                 
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - ใชแบบรายงานการประชุมเปนเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานและผูอํานวยการกองคลัง ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล           
 

 
1. ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

ผลการประเมิน    
     -    กองคลังไดวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 
 
 
 
 

- นําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใช
ปฏิบัติงานและปรับปรุงระบบขอมูลแผนท่ี
ภาษีใหเปนปจจุบัน 

- ตั้งงบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการ
แผนท่ีภาษี 

- ดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบังคับบัญชาทราบอยางสมํ่าเสมอ 

- ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในท่ีดินใหถูกตองตรงกับ
ทะเบียนคุมลูกหนี้ 

- จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาส
เพ่ือใหงายในการตรวจสอบและการทวง
ชําระหนี้ท่ีถูกตอง 

 
 
 
 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะและงานกิจกรรม
การขออนุญาตการกอสราง 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ                                                 
          - การเปด–ปด ไฟฟาสาธารณะไมเปนเวลา 
และบางครั้งเปดท้ิงไวขามวันขามคืนทําใหอายุการใช
งานของอุปกรณไฟฟาสั้นลง 
          - อุปกรณท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบ
สมบูรณ  
          - เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องไฟฟาถูกตองตาม
หลักของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
1.2 งานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน/เคล่ือนยาย อาคารตางๆ        
          - ผูขออนุญาตไมทราบระเบียบ กฎหมาย วา
ดวยการขออนุญาตกอสราง 
          - การเตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตไมครบถวน
ทําใหข้ันตอนการขออนุญาตลาชา                                                                         
       2.  การประเมินความเส่ียง 
2.1 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ                                                                                          
          - การตั้งงบประมาณรายจายสําหรับซ้ือมี
จํากัด เนื่องจากตองจัดสรรไปบริหารจัดการดานอ่ืนๆ 
จึงไมสามารถซ้ืออุปกรณไฟฟาท่ีมีคุณภาพสูงและอายุ
การใชงานนาน ซ่ึงจําเปนตองประหยัดงบประมาณอีก
ทางหนึ่ง 
          - ผูบังคับบัญชาไมไดกํากับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางสมํ่าเสมอ 
2.2 งานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน/เคล่ือนยาย อาคารตางๆ        
          - ประชาชนยังขาดความรูเก่ียวกับ  
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
          - เอกสารท่ียื่นขออนุญาตกอสรางอาคารไม
ครบถวนทําใหเสียเวลาในการดําเนินการ             
           
      

 
 
1.ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะและงานกิจกรรม
การขออนุญาตการกอสราง 
ผลการประเมิน    
          - ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ท่ีปรากฏตามคําสั่งแบงงานในภารกิจ 2 งาน 
คือ 
          1.งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
          2.งานการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคารตางๆ  โดย
วิเคราะห ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561  ผลการประเมิน พบวา การติดตาม
ประเมินผลในแบบ ปค.4 ยังไมบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมและพบจุดออนท่ีเกิดข้ึนใหมใน
กิจกรรมอ่ืน คืองานการขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคารและงานซอมแซม
ไฟฟาซ่ึงมีการติดตามประเมินผลตรวจสอบจาก
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความเสี่ยงลดลง 
และตองมีการบริหารจัดการในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
ท่ีไดมาตรฐานซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและ
ภายนอก การสงเสริมพัฒนาใหเจาหนาท่ีไดมีความรู
เก่ียวของกับงานอยูเสมอ 
           
 

 



แบบ ปค. 4 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม    

3.1 กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา                                                
          - มีการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับการจัดซ้ือ
อุปกรณไฟฟาเพ่ือซอมแซมไฟฟาสาธารณะให
สอดคลองกับงาน 
          - สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมดานไฟฟาเปนการเฉพาะทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 
          - ผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับ ดูแลและการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาทุกข้ันตอน  
3.2 งานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ      
           - ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
           - จัดทําคูมือแผนพับ เก่ียวกับการขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยาย แจกสําหรับผู
มาติดตอ 
           - มีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เชน หอ
กระจายขาว เว็ปไซต วารสาร   
       4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - นําระบบ Line Facebook มาใชในการ
สื่อสาร การซอมแซมไฟฟา ซ่ึงสามารถโทรหรือสง
ขอความไดและสามารถใชไดตลอด 24 ชั่วโมง 
          - จัดทําคูมือ/แผนพับ เก่ียวกับการขออนุญาต
กอสรางฯ                      
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - มีการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องเหมาะสม 
          - มีการรายงานความคลาดเคลื่อนของการ
ดําเนินงานและมีการปรับปรุงแกไขข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีมีขอบกพรองอยางสมํ่าเสมอ 
          - มีการสอบทานความสอดคลองกันระหวาง
แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องเปนไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง สอดคลองกัน         
 

 
ตองมีการติดตามประเมินผลทุกระยะ อยางตอเนื่อง 
เนื่องจากตองแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการติดตอประสานงานโดยใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารอยางเหมาะสม แตบางครั้งเกิดปญหา
อุปสรรคของระบบอินเตอรเน็ตขัดของ และสัญญาณ
ไมครอบคลุมท่ัวถึง ซ่ึงตองมีการปรับปรุงตอไป 
การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและไดรับการ
ตรวจสอบจากหัวหนาสวนงานยอย ผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      1. สภาพแวดลอมการควบคุม                                                    
          - งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียน งานปฐมศึกษา งานสงเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม และมีโรงเรียนในสังกัด 
จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบานหนองกา โรงเรียนวัด
นาหวย (แสงกลาประชาสรรค) โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงคระดับสวนงานท่ีชัดเจนใหสําเร็จดวย
งบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสม 
ประกอบกับบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี และเอ้ือตอการ
ควบคุมภายใน มีแนวทางท่ีพึงปฏิบัติไวอยางชัดเจน 
                                             
      2. การประเมินความเส่ียง 
          - บุคลากรครูมีหนาท่ีในการจัดการเรียนการ
สอนตองรับภาระหนาท่ีอ่ืนดวย เชน หนาท่ีพัสดุ 
หนาท่ีการเงินและเบิกจายซ่ึงเปนหนาท่ีใหมท่ีตองถือ
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของทองถ่ิน โดย
ผูรับผิดชอบยังขาดความรูในระเบียบปฏิบัติของ
ทองถ่ินทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา 
                                            
       3. กิจกรรมการควบคุม    
          - มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบให
ชัดเจน และสงบุคลากรไปศึกษาอบรมเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมี
นโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจวาเม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนด
กิจกรรมไว เพ่ือจะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความ
ระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงค                                               

  
       
 

 
        1.ดานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ผลการประเมิน    
          - มีคําสั่งแบงงานและมอบหมายงานในหนาท่ี
อยางชัดเจนและเจาหนาท่ีภายในปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม ระเบียบ 
กฎเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจน สรรหา
บุคลากรมาทํางานในตําแหนงท่ีวางอยู และรวบรวม
วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงท่ีมีอยูใหหมดไปพรอม
รายงานผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน  
 
 - ผูบังคับบัญชาติดตามดูแลและใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด เสนอแนะและใหความชวยเหลือกรณีเกิด
ปญหาดานงานตางๆ  
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
          - มีระบบขอมูลสาระสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติตางๆ ท่ีใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม 
รวมท้ังขอมูลสาระสนเทศท่ีไดจากภายนอกองคกร มี
การสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในองคกรใน
รูปแบบท่ีชวยใหผูรับขอมูลขาวสารสนเทศปฏิบัติ
หนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล                                            
       5. กิจกรรมการติดตามผล 
          - องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร 
ผูควบคุมงานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของสอบทานความ
เหมาะสม             

 
- ขอมูลสาระสนเทศมีความเหมาะสม มีการนําระบบ
อินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพมาใช ทําใหสามารถรับ
ขอมูลขาวสารไดรวดเร็วทันเวลา  
 
 
 
 
 
- การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ 
องคการบริหารสวนตําบล ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามใหชัดเจน สรรหาบุคลากรมาทํางานในการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร
คําแนะนํา  :  การจัดทํารายงานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 
 
 

 

ผลการประเมินโดยรวม  

              จากการวิเคราะหและประเมินผลการควบคุมภายใน  เปนไปตามองคประกอบท้ัง 5  มีการควบคุม

เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับปานกลาง แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

จํานวน 15 งาน  ดังนี้ 

             1. ดานการประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

             2. ดานการบริหารงานบุคคล   

             3. ดานการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   

             4. ดานงานธุรการ  การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ  



             5. ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

             6. ดานดานงานการเงินและบัญชี     

             7. ดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได   

             8. ดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   

             9. ดานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  การเปด–ปด ไฟฟาสาธารณะ 

           10. ดานกิจกรรมการขออนุญาตการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน/เคลื่อนยาย อาคารตางๆ 

           11. ดานการสนับสนุนวิชาการ การวัดผล การแนะแนว และการควบคุมมาตรฐานการศึกษา    

           12. ดานการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก    

           13. ดานการบริหารพัสดุและงบประมาณการศึกษา     

           14. ดานการวางแผนและการกําหนดรูปแบบการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม   

           15. ดานงานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห   

 

 

                                                                                                 

                                                  (นายสังวร  มุงดี) 

                                                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี     

                                                   วันท่ี   14   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2561 

 


