
แบบ  ปค. 4 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด  วันท่ี  ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง 
๑. กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในคือ   
   ๒.๑ ผูดูแลเด็กบางคนท่ีเปนพนักงานจางตามภารกิจ
ยังขาดประสบการณและยังไมไดผานการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจสงผลตอความรูความเขาใจ
ตอพฤติกรรมของเด็ก ท้ังทางดานรางกาย  อารมณ 
สังคมและจิตใจ ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาการของเด็ก 
   ๒.๒ สนามภายในบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไมเสร็จสมบูรณใหพรอมใชงานสําหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการกลางแจงใหเด็กไดอยางปลอดภัย 
และยังขาดอุปกรณสนามเด็กเลนอันเนื่องมาจาก
งบประมาณและความพรอมดานอ่ืนๆ สงผลตอการ
พัฒนาการของเด็ก  
 
๒. กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในเนื่องจาก
บุคลากรในสวนการศึกษามีนอยไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงไดรับงานจากสวนอ่ืนซ่ึงอาจ
สงผลใหการปฏิบัติงานลาชา 
 
3. กิจกรรมดานการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงาน
อ่ืนๆ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก 
คือ หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขาดความรู ความเขาใจถึงวิธีการและ
ข้ันตอนของการขอรับเงินอุดหนุน ทําใหเกิดความลาชา
และไมทันตอการดําเนินงานตามโครงการท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 
 
 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยูมีความเหมาะสม และเพียงพอ 
โดยมีผูอํานวยการกองการศึกษา ทําหนาท่ีตรวจสอบ  
กํากับดูแล และชวยงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   
โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยูในระดับท่ีนาพอใจ คือ 
การสงเสริมผูดูแลเด็กเขารับการฝกอบรมและศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือนําความรูมาพัฒนาเด็กเล็กในตําบล 
รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนตอไป  
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เทศบาลตําบลพรรณานิคม 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด  วันท่ี  ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม  
   ๑. บรรจุบุคลากรใหครบตามกรอบอัตรากําลังเพ่ือ        
แบงความรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหชัดเจน 
   ๒. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู  และ
ประสบการณในการทํางาน 
   ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณสําหรับพัฒนาการดานสนาม
เด็กเลน  
   ๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีดขวาง เพ่ือปรับปรุง
สถานท่ีใหกวางขวางข้ึน 

 

ผลการประเมิน 
     การควบคุมท่ีมีอยูของกองการศึกษาฯ เปนไปตาม
โครงสรางองคกร และมีคําสั่งแบงงานท่ีชัดเจน  แตผล
การประเมินและการควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลุม
ชั ด เจน เท า ท่ี ควร  ดั งนั้ น  จึ งควร มีการติ ดตาม 
ตรวจสอบอยางตอเนื่องตอไป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๑. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการไดทันที 
   ๒.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาทอง ถ่ิน ใหตรง กับความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
   ๓.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และโทรสารการ
ติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ  
 

ผลการประเมิน 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
สวนการศึกษา มีความครอบคลุมทุกดานและมีการ
ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกในระดับดี 

5. วิธกีารติดตามและประเมินผล 
    ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีให
ความชัดเจน  ใหเจาหนาท่ีสํารวจขอมูลนักเรียน เปน
รายภาคเรียน  เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ 
ระเบียบ ใหม ๆอยูเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน 
และหัวหนากองการศึกษา ฯ ตองติดตาม กํากับดูแล 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ
ของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม และเพียงพอ 

 



แบบ  ปค. 4 

 
สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะหสํารวจพบวามีกิจกรรม  3 กิจกรรมท่ีตองการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

๑) กิจกรรมดานงานบริหารการศึกษา  พบวา บุคลากรบางสวนยังขาดประสอบการดานปฐมวัย, สถานท่ี
และอุปกรณยังไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 

๒) กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนบุคลากรกับ 
ปริมาณงานยังพบวา ปริมาณงานมากกวาปริมาณคน ซ่ึงบางครั้งทําใหงานลาชา และขาดความละเอียดรอบคอบ 

3. กิจกรรมดานการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานอ่ืนๆ เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดความรู ความเขาใจถึงวิธีการและ
ข้ันตอนของการขอรับเงินอุดหนุน ทําใหเกิดความลาชาและไมทันตอการดําเนินงานตามโครงการท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไมเพียงพอตามวัตถุประสงค  ซ่ึงตอง
ติดตามประเมินผลตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 

กองคลัง   เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินการส้ินสุด วันท่ี ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมดานงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจายเงิน 
เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
๑. การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
๒. มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน แตเอกสารไมครบถวนโดย
ไมผานการตรวจสอบกอน 
      
   ๑.๒) กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
     ๑. มีขาราชการผูรับผิดชอบตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ
เพียงคนเดียวโดยมี ผช.จนท.พัสดุ ยังไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน 
     ๒. มีการเรงรัดการจัดซ้ือจัดจางและปริมาณงานมาก
ทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
     ๓. เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางไมครบถวน 
เนื่องจากหนวยงานสวนอ่ืนเสนอเอกสารไมครบถวน 
 
   ๑.๓) กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
๑. มีขาราชการผูรับผิดชอบตําแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บ
รายไดเพียงคนเดียว โดยมี ผช.จนท. เปนผูชวย ซ่ึง
บางครั้งการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีผูรับผิดชอบตองเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน  และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว
ในมือระหวางท่ีมีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผลการประเมิน 
โดยวิ เคราะห  ประเมินผลตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบวา การรับจายเงิน ,
การจัดซ้ือจัดจาง, การจัดเก็บรายได ไมพบความเสี่ยงท่ี
มีนัยสําคัญ แตตองมีการติดตามและปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอ 

 



แบบ  ปค. 4 

กองคลัง   เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินการส้ินสุด วันท่ี ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒.  การประเมินความเส่ียง 
๑.๑) กิจกรรมดานการรับ-การเบิกจายเงิน 
      การประเมินความเสี่ยง ดานการรับ-การเบิกจายเงินอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการประเมินพบวา 
      ๑. สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไประเบียบหนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
     ๒. ตรวจสอบการรับ และการนําฝากเงิน 
     ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายให
ครบถวนถูกตอง กอนดําเนินการเบิกจายเงินในแตละรายการ 
 
๑.๒) กิจกรรมดานงานทะเ บียนทรัพย สินและพัสดุ 
การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
     การประเมินความเสี่ยงดานการจัดซ้ือจัดจาง อยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงจากการประเมินพบวาหากไมมีการสรรหา
เจาหนาท่ีพัสดุหรือมีเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายงานดานพัสดุ
ท่ี มี ความรู เ ก่ี ย ว กับการจั ด ซ้ื อจั ดจ า ง ท่ี เหมาะสม กับ
งบประมาณท่ีตั้งไว อาจทําใหการทํางานผิดพลาดและเกิด
ความเสียหายตอองคกรได  เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจาง
จําเปนตองอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติท่ีโปรงใส 
ตรวจสอบได เพ่ือไมใหเกิดการทุจริตข้ึนในองคการบริหาร
สวนตําบล และเพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
 
๑.๓) กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
     การประเมินความเสี่ยงดานการจัดเก็บรายได พบวามี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจําเปน
จะตองเก็บเงินไวกับตัวเอง ซ่ึงโอกาสท่ีเงินจะสูญหายหรือ
อ่ืนๆ อาจเกิดข้ึนกอนนําสงคณะกรรมการนําฝากเงินได จึง
ตองอาศัยจิตสํานึกและการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบสูง  
 
 
 
 
 

     
    การประเมินความเสี่ยงอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
ครอบคลุมทุกดานมากข้ึนกวาการประเมินครั้งกอน 
เนื่องจากมีคําสั่งแบงงานท่ีเปนลายลักษณอักษร แต
ตองมีการติดตามตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบและ
หัวหนาหนวยงานยอยอยางสมํ่าเสมอ 
     ท้ังนี้ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

 



แบบ  ปค. 4 

กองคลัง   เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินการส้ินสุด วันท่ี ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕62 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมดานการรับ-การเบิกจายเงิน 
๑.๒) กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
๑.๓) กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได 
ท้ังสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี ้
     ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน – การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
    ๒. มีคําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ีรับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษรมีผูอํานวยการกองคลังติดตาม 
    ๓. เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

      
     กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม เปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหนา
หนวยงานยอยและมีการตรวจสอบจากเจาหนาท่ี
ตรวจสอบภายในอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพ่ือใหความ
เสี่ยงท่ีพบมีการแกไขปรับปรงุตอไป   

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมขอมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติตาง ๆ แจงใหพนักงาน
ทราบเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดใหมีการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพรประชาสัมพันธใหผู
ท่ีเก่ียวของทราบอยางท่ัวถึง 
    ๔.๓  มีการใชระบบอินเตอรเน็ตชวยในการปฏิบัติหนาท่ี 
และตรวจสอบขอมูลขาวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดทําระบบขอมูลขาวสารเพ่ือประชาสัมพันธงาน
ใหกับประชาชนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
   ๔.๕  จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคสวน
เพ่ือนํามาพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวม 

 
     ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง  
เทศบาลตําบลพรรณานิคม มีระดับการควบคุม
ภายในท่ีดีพอสมควร เนื่องจากไดนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเขามาใชในการทํางาน เชน  การใชระบบ
อินเตอรเน็ตในการตรวจสอบและติดตามขอมูล
ขาวสารตาง ๆ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการกําหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือทําการตรวจสอบการปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยเปนการ
ประเมินท้ังผูปฏิบัติและหัวหนากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ ในการปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมควบคุม
ตอไป   

 
     จากการติดตามและประเมินผล พบวายังมี
จุดออนในกิจกรรมการรับเงิน-จายเงิน  กิจกรรม
จัดซ้ือ/จัดจาง กิจกรรมการจัดเก็บรายได เนื่องจาก
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในหรือ
เจาหนาท่ีของกองคลัง  ดังนั้น จึงจะตองติดตาม
ประเมินผลเปนประจําทุกป 

 



แบบ  ปค. 4 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ กองคลัง เทศบาลตําบลพรรณานิคมสําหรับงวด

ตั้งแตวันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61   ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕62 กองคลัง  เทศบาล
ตํ า บลพร รณานิ คม   มี ก า รปร ะ เ มิ นอ งค ป ร ะกอบกา รคว บ คุมภ าย ในครบ ท้ั ง  4  องค ป ระกอบ  
 และการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร   
แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุง  ดังนี้ 

๑.๑) กิจกรรมดานงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจายเงิน  พบวายังมีความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ คือ 
การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน , มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน แตเอกสารไมครบถวนโดยไมผาน
การตรวจสอบกอน รวมไปถึงการสงเอกสารจากสวนอ่ืนท่ีไมครบถวน 
          ๑.๒) กิจกรรมดานงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  พบวา  ในระหวางปมี
ขาราชการผูรับผิดชอบตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุเพียงตําแหนงเดียว โดยมี ผช.จนท.พัสดุ เปนผูชวย , มีการเรงรัด
การจัดซ้ือจัดจางและปริมาณงานมากทําใหเกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจางไม
ครบถวน 
          ๑.๓) กิจกรรมดานงานจัดเก็บรายได  พบวา มีขาราชการผูรับผิดชอบตําแหนงเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได
เพียงตําแหนงเดียว โดยมี ผช.เจาหนาจัดเก็บ เปนผูชวย ซ่ึงบางครั้งการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บภาษีผูรับผิดชอบตองเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไวในมือระหวางท่ีมีการจัดเก็บ 

 
   

 
        
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 

กองชาง เทศบาลตําบลพรรณานิคม  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๑.๑  กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา มีความ
เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  
 -  อุปกรณท่ีใชในการซอมแซมไฟฟายังไมครบ
สมบูรณ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน    
- เจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องการไฟฟาใหถูกตองตาม
หลักของการไฟฟาสวนภูมิภาค     
   ๑.๒ กิจกรรมดานงานกอสราง มีความเสี่ยงเกิด
จากสภาพแวดลอมภายใน คือ         
   - ขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมดูแล
รักษาสาธารณสมบัติของหมูบาน  
  ๑.๓ กิจกรรมดานการคํานวณประมาณการชาง   
มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
รายละเอียดการคํานวณประมาณการชางในแตละ
รายการไมตร ง กับยอดรวมของงบประมาณ 
เนื่องจากการคํานวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร
ผิดพลาดและไมมีการตรวจทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

 
     สภาพแวดลอมการควบคุมของกองชางได
วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีปรากฏ
ตามคําสั่งแบงงานในภารกิจ  ๒ งาน คือ 
     ๑. งานกอสราง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวิเคราะห ประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบ คุมภาย ใน  ตามระ เบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการ
ประเมิน พบวา การติดตามประเมินผลในแบบ
ติดตาม ปย.๓  ยังไมบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุม และพบจุดออนท่ีเกิดข้ึนใหม ในกิจกรรมอ่ืน  
คือ งานกอสราง งานซอมแซมไฟฟา    และการ
คํานวณประมาณการชาง   ซ่ึ ง มีการติดตาม 
ตรวจสอบจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือใหความ
เสี่ยงลดลง              
 
 
 
 

 



แบบ  ปค. 4 
 

กองชาง เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเส่ียง 
     กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
  ๑) การตั้งงบประมาณรายจายสําหรับซ้ือมีจํากัด 
เนื่องจากตองจัดสรรไปบริหารจัดการดานอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจ
ไมเพียงพอตอความตองการหรือไมสามารถซ้ืออุปกรณ
ไฟฟาราคาแพงท่ีทนทาน และอายุการใชงานนาน ซ่ึง
จําเปนตองประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง     
  ๒) เจ าหนา ท่ีผูปฏิบัติ งานไม ได ศึกษา ระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการติดต้ังไฟฟาใหถูกตองตามหลัก
ของการไฟฟาสวนภู มิภาค ทําใหการติดตั้ ง ไฟฟา
สาธารณะอาจเกิดอันตรายตอตัวผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได 
    กิจกรรมดานงานกอสราง 
๑)  สาธารณสมบัติ ท่ี เปน โครงสร า ง พ้ืนฐานของ
ประชาชนไมไดรับการดูแลรักษา ซ่ึงทําใหสูญเสีย
งบประมาณในการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ 
   กิจกรรมดานงานการคํานวณประมาณการชาง              
๑) มีการประเ มินผลความเสี่ ยงยั ง ไมครอบคลุม 
เนื่องจากการดําเนินงานเปนไปดวยความเรงดวน 
กระชั้นชิด ขาดการวางแผนการดําเนินงาน และการ
คํานวณราคาข้ึนอยูกับราคากลางทองตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     การประเมินความเสี่ยงของกองชาง พบวาตองมี
การบริหารจัดการในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีได
มาตรฐานซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยท้ังภายในและภายนอก 
และการตองสงเสริมพัฒนาใหเจาหนาท่ีมีความรูท่ี
เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ 



แบบ  ปค. 4 
 

 

 

กองชาง เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
        กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา 
    - จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับอุปกรณไฟฟาท่ี
ทันสมัย มีอายุการใชงานไดนานยิ่งข้ึน 
   - สงเสริมและพัฒนาใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
ดานไฟฟาเปนการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ 
หลักเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของอยูเสมอ 
          กิจกรรมดานงานกอสราง 

- สรางแรงจูงใจใหกับผูนําชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีได
การปกปอง ปองกัน รักษาเห็นคุณคาของสาธารณ
สมบัติของสวนรวมรวมกัน 
         กิจกรรมดานงานการคํานวณประมาณการชาง   

- มี กา รตรวจทาน/ตรวจสอบจาก เจ าหน า ท่ี
ตรวจสอบภายในประจําป  

 

 
     กิจกรรมการควบคุมองกองชางตองมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อยางตอเนื่อง เนื่องจากเกิด
จากตองแกไขปญหาความตองการของประชาชน 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๑.มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถวนเหมาะสม
และชวยตัดสินใจไดทันเวลา update ขอมูลในระบบ
สารสนเทศอยูเสมอ 
     ๒.ผูบริหารไดรับการรายงานขอมูลจากแหลงภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
     ๓.ผูปฏิบัติงานไดรับสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับงาน
ตามหนาท่ีความรับผิดชอบอยางเหมาะสม ชัดเจนและ
ทันเวลา 
    ๔. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดความสัมพันธและ
ความเขา ใจ ท่ีดีระหว างบุคคล ท่ีมีหนา ท่ี ในงานท่ี
เก่ียวของกัน หรือระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
    ๕. การรายงานหรือการใหขอมูลมีการจัดลําดับชั้น
ความลับของขอมูลและบุคคลท่ีควรไดรับ 
 
 
 
 

 
    มีการติดตอประสานงานโดยใชระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอยางเหมาะสม แตบางครั้งเกิด
ปญหาอุปสรรคของระบบอินเตอรเน็ตขัดของ และ
สัญญาณไมครอบคลุมท่ัวถึง ซ่ึงตองมีการปรับปรุง
ตอไป 



แบบ  ปค. 4 

 

กองชาง เทศบาลตําบลพรรณานิคม  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามและประเมินผล 
    - มีการติดตาม กํากับดูแลการปฏิบัติงานแตละ
กิจกรรมอยางตอเนื่องและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ดําเนินงาน และมีการปรับปรุงและแกไขข้ันตอนการ
ปฏิ บั ติ ง าน ท่ี มีข อบกพร อ งอย า งส มํ่ า เสมอและ
ตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคลองกันระหวางแผนการ
ปฏิบัติงานในแตละเรื่องเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง 
สอดคลองกัน 
 

 
     การติดตามประเมินผลของกองชางมีการความ
เหมาะสมและไดรับการตรวจสอบจากหัวหนวย
หนวยงานยอย ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น และ
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

 

สรุปผลการประเมิน   
จากผลการวิเคราะหสํารวจ พบวามี ๓ กิจกรรม ท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   
๑.  กิจกรรมดานงานซอมแซมไฟฟา มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ อุปกรณท่ีใชในการ

ซอมแซมไฟฟายังไมครบสมบูรณและเจาหนาท่ีขาดความรูเรื่องการไฟฟาใหถูกตองตามหลักของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

๒. กิจกรรมดานงานกอสราง    มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน   คือ สาธารณสมบัติท่ีเปน
โครงสรางพ้ืนฐานของประชาชนไมไดรับการดูแลรักษา ซ่ึงทําใหสูญเสียงบประมาณในการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ 
ดังนั้น จึงควรมีการสรางแรงจูงใจใหกับผูนําชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีไดการปกปอง ปองกัน รักษาเห็นคุณคาของ
สาธารณสมบัติของสวนรวมรวมกัน 

๓.  กิจกรรมดานงานการคํานวณประมาณการชาง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
รายละเอียดการคํานวณประมาณการชางในแตละรายการไมตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการคํานวณ
สูตร excel จากคอมพิวเตอรผิดพลาดและไมมีการตรวจทาน ผูเก่ียวของควรมีการตรวจสอบกอนเสนอ
ผูบังคับบัญชา 

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมดานซอมแซมไฟฟา กอสรางและการคํานวณ
ประมาณการชาง มีการควบคุมยังไมเพียงพอ ดังนั้น จึงตองติดตามประเมินผลตอไป 

 
 

 
 
 



แบบ  ปค. 4 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
  ๑.๑)  กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ  
         เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
เจาหนาท่ีขาดความกระตือรือรนและขาดความรูความ
เขาใจเก่ียวกับระบบของงานทําใหการประสานงานภายใน
และภายนอกลาชา ระบบปองกันและบรรเทาเหตุไมทันตอ
สถานการณ และประชาชนขาดความรู ความตระหนักใน
การปองกัน ดูแลอุปกรณเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 
 ๑.๒)  กิจกรรมดานงานกฎหมาย 
       เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบยังมีประสบการณ การทํางานท่ียัง
นอย ควรใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสไดเขารวมรับฟงและ
ฝกอบรมของหนวยงานราชการ 
  ๑ . 3 )  กิ จ ก ร ร ม ด า น ง า น บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล    
       เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  
ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๑.4) กิจกรรมดานการจัดทําประชาคม เพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ   
ประชาชนเขารวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของ
ประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด 
   ๑ . 5 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร ล ด ป ญ ห า ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น  
         เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน คือ มีการ
ปลูกตนไมยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล 
เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใชพลังงาน เชน
การเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ , การใชรถยนตสวนกลาง 
   ๑.6)  กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน  
        เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
การแบงฝายทางการเมือง 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     สํานักงานปลัด แบงโครงสรางและการปฏิบัติงาน 
ออกเปน 5 งาน  คือ  
๑) งานบริหารท่ัวไป แบงออกเปน 5 งานคือ     
    1.1 งานสารบัญ  
    1.2 งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร  
    1.3 งานบริหารงานบคุคล  
    1.4 งานเลือกตั้ง/งานกิจการสภาฯ  
    1.5 งานตรวจสอบภายใน  
๒) งานนโยบายและแผน   
3) งานกฎหมายและคดี/งานรองเรียนรองทุกขและ
อุทธรณ 
๔) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
5) งานสวัสดิการและสังคม   
  



แบบ  ปค. 4 

 
สํานักปลัด เทศบาลตําบลพรรณานิคม  

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 ๑.7) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
      เปนความเ ส่ียงจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอก คือมีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 
และประชาชนไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคาผู
เสพย ทําใหยากตอการควบคุมปองกัน 
 
 

จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบวามี
จุดออนหรือความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม จํานวน 7 กิจกรรม 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ 
2. กิจกรรมดานงานกฎหมาย 
3. กิจกรรมดานงานบริหารงานบุคคล 
4. กิจกรรมด านการจัด ทําประชาคม เ พ่ือให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. กิจกรรมดานการลดปญหาภาวะโลกรอน 
6. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
7. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 
      และจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓)  พบวาจุดออน
หรือความเสี่ยงเดิมท่ีบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
คือ กิจกรรมดานการจัดทําประชาคม สวนกิจกรรมท่ียัง
ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานการ
ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ , ดานกฎหมายและคดี , 
ดานงานบริหารงานบุคคล, ซ่ึงไดนําไปจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.๓)   และติดตาม
รายงานในงวดปตอไป 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

 
 
 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

 ๒.  การประเมินความเส่ียง 
๒.๑)  กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ  
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน คือ การ
ประสานงานภายในและภายนอกลาชา ระบบปองกันและ
บรรเทาเหตุไมทันตอสถานการณ เจาหนาท่ีขาดความ
กระตือรือรนและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบของ
งาน ซ่ึงการควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลุม  ไมชัดเจน    
๒.๒) กิจกรรมดานงานกฎหมาย 
     เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบยังมีประสบการณ การทํางานท่ี
ยังนอย ควรใหเจาหนาท่ีไดมีโอกาสไดเขารวมรับฟงและ
ฝกอบรมของหนวยงานราชการ  การตรวจสอบเอกสารและ
การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ 
อาจ เ กิดความผิ ดพลาด  เนื่ อ งจาก  เทศบาลตํ าบล     
พรรณานิคมยังมีประชาชนจํานวนมากที่ยังไม เขาใจใน
ระเบียบขอกฎหมายเทาที่ควร 
๒.3) กิจกรรมดานงานบริหารบุคคล    
      งานบุคลากร เปนงานท่ีตองดูแลพนักงานจํานวนมาก 
ปจจุบันมีเพียง จนท.บุคลากร 1 คน อีกท้ังปริมาณงานท่ี
มาก จึงทําใหไมมีเวลาท่ีจะเขารับการอบรม รับฟงระเบียบ
ขาวสารใหม ๆ  
      ขาดกระบวนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.4) กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
      เกิดความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมประชาคม เนื่องจากคิดวาเปน
หนาท่ีของผูนําทองถ่ินสมาชิกสภาฯ เปนผูเสนอความเห็น
ตางๆ ทําใหการเขารวมการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวน
ของประชากร/ครัวเรือนท้ังหมด 
 
 
 

     
       การประเ มินความเสี่ ย งในสํ านักงานปลัด  
เทศบาลตําบลพรรณานิคม  อยูในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม  ครอบคลุมทุกดานมากข้ึนกวาการประเมิน
ครั้งกอน  เพราะมีการกําหนดวัตถุประสงคระดับสวน
งานและระดับกิจกรรมการทํางานท่ีสอดคลองกันมาก
ข้ึน  เนนในกิจกรรมยอย และติดตามควบคุมในแตละ
สวนงานเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ตองอาศัยความรวมมือท้ังจาก
ผูบริหาร เจาหนาท่ี ลูกจาง และพนักงานจางทุกระดับ
อยางจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 
 
 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๒.5) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน  
     การปลูกตนไมยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทาง และ 
เจาหนาท่ีขาดจิตสํานึกในการลดใชพลังงาน 
๒.6) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
       เกิดการแบงฝายทางการเมือง เนื่องจากการเมือง
ระดับประเทศ สงผลตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
๒.7) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
      ความเสี่ยงเกิดจากประชาชนไมใหความรวมมือใน
การแจงเบาะแส  การขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแม
ผูปกครอง ขาดความอบอุนในครอบครัวและความอยากรู
อยากลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ปค. 4 

สํานักปลัด เทศบาลตําบลพรรณานิคม  
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑  กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาภัยพิบัติ      
        ประสานความรวมมือกับผูนํา ประชาชนในหมูบาน
ชวยสอดสองดูแล  ใหความรูดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย ตลอดจน 
ควบคุมกํากับดูแลใหมีแผนปองกันใหชัดเจนและปฏิบัติ
อยางจริงจัง โดยบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
๓.๒ กิจกรรมดานกฎหมาย 
        ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจนกรณีผูรับผิดชอบไม
อยูใหมอบหมายผูอ่ืนทํางานแทน จัดอบรมใหความรูกับ
เจาหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูก
จิตสํานึกเจาหนาท่ีใหมีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือ
ประโยชนของทางราชการมากข้ึน จัดใหมีระบบการตอบ
คําถามการแกไขปญหาเรื่องรองทุกข รองเรียน ปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน โดยการประเมินผลจาก
ผูรับบริการ 
๓.3 กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
        ปรั บป รุ ง ก ร อบ อัต ร า กํ า ลั ง ใ ห เ ห ม า ะสม กั บ
งบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจท่ีปฏิบัติจริง  สง
เจาหนาท่ีเขารับการอบรมงานในหนาท่ีและงานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางสมํ่าเสมอ  สรางขวัญและกําลังใจจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน  สงเสริมกระบวนการสรางวัฒนธรรม
องคกรภายในรวมกันเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน 
๓.4  กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
   ประชุมชี้แจงผ านกิจกรรมท่ีลงพ้ืน ท่ีใหประชาชน
ตระหนักเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน  ใหแตละหมูบานกําหนดกฎ/ขอบังคับให
ประชาชนเขารวมอยางนอยครัวเรือนละ ๑ คน หากไมเขา
รวมจะเกิดผลเสียอยางไรบางหรือมีบทกําหนดโทษอยางไร
บาง เปนตน 
 

 
       กิจกรรมการควบคุมของสํานักงานปลัดอยูใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกดานมากข้ึน
กวาการประเมินครั้งกอน โดยมีการเนนการกําหนด
วัตถุประสงคระดับสวนงานและระดับกิจกรรมยอย 
แยกเปน ปจจัยภายในมีการประชุมติดตามและ
ปรับปรุงระบบงานระหวางผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง เปนประจําทุกเดือน ทํา
ใหเจาหนาท่ีรูคนรูบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ
มาก ข้ึน  สํ าห รั บป จ จั ยภ ายนอก มีกา รประชุ ม
ประจําเดือนระหวางผูบริหาร ผูนําหมูบาน สมาชิก
สภาเทศบาล. เพ่ือประชาสัมพันธ ชี้แจงการดําเนินงาน
ของ เทศบาลใหประชาชนไดรับทราบอยูเสมอ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 
๓.5 กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 
      ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูก
ตนไมใหรมรื่นและท่ัวถึง ตลอดจนสรางความตระหนักใน
การลดใชพลังงานกับเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 
๓.6 กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน 
      จัดกิจกรรมปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และ
สรางความสามัคคีของคนทุกกลุมในตําบล 
๓.7 กิจกรรมกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
      จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยง
อยางตอเนื่อง และสงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนแกประชาชนทุกเพศทุกวัย เชน การสรางจิต
อาสา , กีฬาตานยาเสพติด, กิจกรรมพ่ีสอนนอง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของสํานักงาน
ปลัดมีความเหมาะสมครอบคลุมทุกดานทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
     ๔.๑ นําระบบอินเตอรเน็ต เขามาใชในการบริหาร
และการปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
        สํานักงานปลัด   มีการติดตามขอมูลขาวสาร 
หนังสือสั่ งการ ระเบียบ ขอบัง คับจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ใหสามารถปฏิบัติดําเนินงานทันตอสถานการณ
และเวลาท่ีกําหนดมากข้ึน อีกท้ังยังประชาสัมพันธให
ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และใหความรวมมือใน
การดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเปน
อยางดีดวย 
    ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสํานักงาน
ปลัด เชน  
        (๑) การติดตอประสานงานภายในสํานักงานปลัด 
แจกจายใหสํานัก/ฝายท่ีรับผิดชอบในทันทีท่ีไดรับหนังสือ 
ภายในไมเกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ของทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของประชาชน
ในพ้ืนท่ีอยางแทจริง โดยทางโทรศัพทและโทรสาร  
 

 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
           ใชแบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ หัวหนางาน และปลัดเทศบาล
ตําบลพรรณานิคมตองติดตามกํากับดูแล เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของสํานักงานปลัดเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานประจําปของเทศบาลตําบลพรรณานิคมตอไป 
 
 
 
 

 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
สํานักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร
คํ า แ น ะ นํ า ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ฯ ขอ ๖ ถือวามีความ
เหมาะสมและเปนท่ีนาพอใจมากข้ึน 
 
 
 
 



แบบ  ปค. 4 

สรุปผลการประเมิน 
 จาการวิเคราะหสํารวจพบวา  มีกิจกรรม  7  กิจกรรม ท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง คือ  

๑) กิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การประสานงานภายในและภายนอกลาชา ระบบ 
ปองกันและบรรเทาเหตุไมทันตอสถานการณ เจาหนาท่ีขาดความกระตือรือรนและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบของงาน 

2)  กิจกรรมดานกฎหมาย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในหนาท่ีทําใหการ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆเกิดความผิดพลาด ซ่ึงอาจทําให
หนวยงานเกิดความเสียหายได 

3) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การบรรจุแตงตั้งไมเปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  การพัฒนา
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางยังไมเหมาะสมและขาดความตอเนื่อง ขาดกระบวนการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  มีการโยกยาย สับเปลี่ยนเจาหนาท่ีภายในบอยทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

4) กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ประชาชนเขารวม
การประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของประชากร/
ครัวเรือนท้ังหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอการประชาคมคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ินสมาชิกสภา
ฯ 

5) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน มีการปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางภายใน
ตําบล 
เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใชพลังงาน เชนการเปด – ปดแอร , การใชรถยนตสวนกลาง  
 6) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน เกิดการแบงฝายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ 
สงผลตอการเมืองระดับทองถ่ิน 
 7) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน และ
ประชาชนไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคา ผูเสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไมใหความรวมมือในการแจง
เบาะแส วัยรุนอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมผูปกครอง  จัดต้ังชมรม To Be Number One บาน
โคกลาม เพ่ือใหเด็กในเขตพ้ืนท่ีมีกิจกรรมทํารวมกันไมมีเวลาวางหันเขาหายาเสพติด 
   

 ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม กรณีจํานวนพ้ืนท่ีจัดเก็บขยะมีมากกวาจํานวนพนักงาน จึงทําให อบต.ตองสรรหา คนเก็บขยะ มาเพ่ิม 
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ ไมมีเจาหนาท่ีตรงตามตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงานมีความรู
ความสามารถไมตรงกับงานท่ีปฏิบัติและมีหนาท่ีตองรับผิดชอบในงานอ่ืน มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลวไม
ตองจัดทําแผนการปรับปรุง 
 
 
 
              ลงช่ือ 
                                                (นายธานีวัฒน   โมราราษฎร) 
                             นายกเทศบาลตําบลพรรณานิคม 
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