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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักงานปลดัฯ 
1.1) กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ
โดยตรง การปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหาย 
1.2) กจิกรรมดา้นงานบรหิารบุคคล 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี, การ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่
เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้าย
สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 
1.3) กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการพัฒนาท้องถิน่ 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ประชาชนเข้าร่วมการประขุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้น าและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอ
โครงการเข้าสู่แผนพัฒนา 
1.4) กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือ มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้
เสพ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน        

 

ผลการประเมิน 

       โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังทอง ประกอบด้วย ส านักงานปลัด, กองคลัง, กอง
ช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม 

       ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็น 6 งาน คือ 

   1) งานบริหารทั่วไป 

   2) งานนโยบายและแผน 

   3) งานกฎหมายและคดี 
   4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   5) งานกิจการสภา 

   6) งานส่งเสริมการเกษตร 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561  
พบว่า มีจุดอ่อนที่ติดตามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จ านวน 
5 กิจกรรม ดังนี้ 
   1. กิจกรรมด้านงานกฎหมาย 

   2. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 

   3. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 

   4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

   5. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร   
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1.5 กิจกรรมดา้นงานสง่เสริมการเกษตร 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาด
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร และความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกที่ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่
จะให้การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิตต้องอาศัย
นักวิชาการเกษตรจากระดับอ าเภอ 
 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
ส านักงานปลดั 
2.1) กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย  
       เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การ
ด าเนินการทางด้านกฎมายและคดีความยังขาดบุคลากรที่
จะท าหน้าที่ทางด้านกฎหมายโดยตรง จึงท าให้งานด้าน
กฎหมายไม่ครอบคลุมและถูกต้องชัดเจน 
2.2) กจิกรรมดา้นงานบรหิารงานบคุคล 
       เกิดความเสี่ยงจากการบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสมและขาดความ
ต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย 
ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
2.3) กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม เพือ่ใหป้ระชาชนมี
สว่นรว่มในการพัฒนาท้องถิน่ 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ประชาชนเข้าร่วมการประขุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วน
ของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของ
ผู้น าและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่
แผนพัฒนา 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิความเสีย่ง 

       การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนต าบล
วังทอง อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึน
กว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างาน
ที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อยและติดตาม
ควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 

 
 



 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

2.4) กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
       ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง 
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่
ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงานของรัฐเกรงว่า
จะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย 
2.5) กจิกรรมดา้นงานส่งเสรมิการเกษตร 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ขาด
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร  และความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกที่ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่
จะให้การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติ
ต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการส่งเสริมการผลิต ต้องอาศัย
นักวิชาการเกษตรจากระดับอ าเภอ 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
3.1 กจิกรรมดา้นกฎหมาย 
       ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่
อยู่ ให้มอบหมายผู้อ่ืนท างานแทน จัดอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูก
จิตส านึกเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการมากข้ึน และจัดหมีระบบการ
ตอบค าถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผล
จากผู้รับบริการ 
3.2 กิจกรรมงานบรหิารงานบคุคล 
       ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
งบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติจริง ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และส่งเสริม
กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพ่ือ
สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิผลการควบคมุ 

       กิจกรรมการควบคุมของส านักงานอยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัย
ภายในติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และมี
การประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงานระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็น
ประจ าทุกเดือน ท าให้เจ้าหน้าที่รู้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการ
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการด าเนินงานของ อบต. ให้
ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ  
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3.3 กจิกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อใหป้ระชาคมมสีว่น
รว่มในการพฒันาทอ้งถิน่ 
       ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/
ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน 
หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้านหรือมีบทก าหนด
โทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมจัดท าประชาคม เช่น การจับสลากรางวัลส าหรับผู้
มาร่วมกิจกรรม 
3.4 กจิกรรมปอ้งกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
       จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา กีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เป็นต้น 
และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 
3.5 กจิกรรมดา้นงานสง่เสริมการเกษตร 
       สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง 
ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความ
ร่วมมือกับเกษตรอ าเภอเพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
       4.1 น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
       ส านักงานปลัด มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากข้ึน อีกท้ังยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
       4.2 การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น 
   (1) การติดตามประสานงานภายในส านักงานปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ
ภายในไม่เกิน 1 วัน       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิผลสารสนเทศและการสือ่สาร 

     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีความเหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้าน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  
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(2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และหอกระจายข่าว 
5. การติดตามประเมนิผล 
       ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหนา้งาน และปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง    

 
 
 
 
 
 

การประเมนิผล 

       การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนด
ในเอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากข้ึน 

 

สรปุผลการประเมนิโดยรวม 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีการประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนงาน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 1) กจิการดา้นกฎหมาย  ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ท าให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและเรื่องต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 
 2) กจิกรรมงานบรหิารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 

 3) กจิการการจัดท าประชาคม เพื่อใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการพฒันาท้องถิน่  ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 

 4) กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส 
วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

 5) กจิกรรมดา้นงานสง่เสรมิการเกษตร  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร ประชาชนประสบปัญหา
ด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช  
 
 

    ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
         ( นางรัตนธิดา  ตะวัน ) 

                   หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
     วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563 
 



                แบบ ปค. 4 
ชื่อสว่นงานย่อย  กองคลัง องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ณ วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2563 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1) กิจกรรมดา้นงานการเงนิและบญัชี 
การรบัและการเบกิจ่ายเงนิ 
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมภายใน คอื  
1. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
2. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 

     1.2) กจิกรรมดา้นงานจดัเกบ็รายได้ 
1. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความ
เสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

     1.3) กจิกรรมดา้นงานทะเบียนทรัพยส์นิและพสัดุ 
การด าเนนิการจดัซือ้จัดจา้ง 

1. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง 

2. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
     2.1 กิจกรรมดา้นการรบั-การเบิกจา่ยเงนิ 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
1. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 

3. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
      
 
 

- กองคลงั ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในที่
ปรากฏโครงสร้างอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วน
กองคลัง ในภารกิจ 5 งาน คือ 
       1. งานการเงิน 
       2. งานการบัญชี 
       3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       5. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
       โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  พบว่า การรับจ่ายเงิน , การจัดซื้อจัด
จ้าง , การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่เป็นนัยส าคัญ 
แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุม
ทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน เนื่องจากมีค าสั่ง
แบ่งงาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมีการติดตาม
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อย
อย่างสม่ าเสมอ 
     ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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2.2 กิจกรรมดา้นงานจดัเกบ็รายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจ าเป็น
จะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรือ
อ่ืนๆ อาจเกิดข้ึนก่อนน าส่งคณะกรรมการน าฝากเงินได้ 
จึงต้องอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบสูง 
     2.3 กิจกรรมด้านงานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
การด าเนนิการจดัซือ้จัดจา้ง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
3. กิจกรรมการควบคมุ 
     3.1 กิจกรรมดา้นการรบั-การเบิกจา่ยเงนิ 
     3.2 กจิกรรมด้านงานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ 
     3.3 กจิกรรมด้านงานจดัเก็บรายได้ 
ทั้ง 3 กจิกรรม มีกจิกรรมการควบคุม ดงันี้ 
     1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
     2) มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

     3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
     4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     4.1 มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยง
ที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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     4.2 จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

     4.3 มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
     4.4 จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     4.5 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค
ส่วนเพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
5. การติดตามประเมินผล 
- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็น
การประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน แต่ละ
กิจกรรม เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

- ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังทอง มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การท างาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการ
ตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 

- จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนใน
กิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน กิจกรรมจัดซื้อ-จัดจ้าง 
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่ของกองคลัง 
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2561  ผลการประเมินตาม
แบบ ปย.2 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง ดังนี้ 
 1. กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัช ีการรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การ
จัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 
 2. กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรัพยส์นิและพสัดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในระหว่างปียังไม่มี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 3. กจิกรรมดา้นงานจัดเกบ็รายได ้ พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการ
ถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
  
  

ชื่อผูร้ายงาน................................................................ 
         (นางสาวศภุณชิกานต ์ ธปูบชูา) 

ต าแหนง่        ผูอ้ านวยการกองคลงั 
            วนัที ่ 30  เดอืน กนัยายน  พ.ศ.2563 



                แบบ ปค. 4 
ชื่อสว่นงานย่อย กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 
รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ณ วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2563 
 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       มีการแบ่งโครงสร้างของงานออกเป็น 4 งาน คือ 
     1. งานก่อสร้าง 
     2. งานอกแบบและควบคุมอาคาร 
     3. งานประสานสาธารณูปโภค 
     4. งานผังเมือง 
  
2. การประเมินความเสี่ยง 
       บุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านยังมีน้อยกว่า
ปริมาณงานที่ เ พ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งยั งขาดอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       ให้ผู้บังคับบัญชาจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับ
ปริมาณงานที่เ พ่ิมมากขึ้น พร้อมเสนอให้มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมให้
เพียงพอต่อภารกิจที่เพ่ิมขึ้น พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้า
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคา
ก่อสร้าง     
   
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
5. การติดตามประเมินผล 
       มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่องและจะก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 

  
สภาพแวดล้อมของการควบคุมของกองช่าง มีการแบ่งงาน
ออกเป็น 4 งาน อย่างเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
       กองช่างมีความเสี่ยงอยู่บ้างในการปฏิบัติงาน แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาได้พยายามจัดหาบุคลากร
เพ่ิมเตอมตามแผนอัตราก าลังใหม่ และจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
       ในการปฏิบัติงานของกองช่าง ส่วนอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาให้มี
การตั้งงบประมาณเพ่ือเตรียมจัดซื้อ 
 
 
 
 
       ข้อมูลข่าวสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
       การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
ช่าง ได้ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 
 



 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน และการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงและ
บริหารความเสี่ยงจ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 1. กิจกรรมงานประสานสาธารณูปโภค 
 2. กิจกรรมด้านการประมาณราคาการก่อสร้าง 
  
  
     

ชื่อผูร้ายงาน....................................................... 
         ( นายวฒุนิันท ์  รตันเพชร ) 

      ต าแหนง่    ปลัด อบต.วงัทอง รักษาราชการแทน 
        ผูอ้ านวยการกองช่าง 

                 วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
ชื่อสว่นงานย่อย กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2563 

 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      - กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
      - กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
สภาพแวดล้อมภายใน 
     เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค 
ยังขาดประสบการณ์และความช านาญงานและบุคลากรมี
จ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
     - เนื่องจากช่วงฤดูฝนท าให้มีน้ าขังในภาชนะหรือ
แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ไม่มีคนดูแลก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 
     - การส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานภาคีสุขภาพยังไม่
ทั่วถึง รวมถึงความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นยัง
ไม่ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
     1. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และความช านาญ 
     2. บุคลากรมีจ ากัดไม่เพียงพอ 
     3. พ้ืนที่สาธารณะ หรือพ้ืนที่ห่างไกลจากชุมชน ยาก
ต่อการควบคุม ก ากับดูแล 
     4. ประชาชนในภาพรวม ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
     1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะความ
ช านาญให้มากขึ้น 
     2. สรรหาบุคลากรให้ต าแหน่งที่ว่าง เพื่อพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ 
     3. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการก ากับแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ทั้งบริเวณบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่สาธารณะ 
      

- การด าเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่รับผิดชอบ พบว่า สามารถด าเนินการ
งานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี 
- การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน สามารถควบคุมและ
ป้องกันโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบที่มีการระบาดได้อย่าง
รวดเร็วทันท่วงที การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้รับ
ความร่วมมือด้วยดีจากาภาคีเครือข่ายสุขภาพท้ังภาครัฐ 
และประชาชน รวมถึงผู้น าชุมชน 

 
 



 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

     4. ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน หอกระจายข่าวและ
สื่อต่างๆ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแล ป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยน าสุนัขและแมวไปรับ
วัคซีนให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และประชาชนรู้แนวทางใน
การปฏิบัติตนหลังการสัมผัสโรคและการดูแลสัตว์เลี้ยง
ของตน 
     5. ด าเนินการด้านการควบคุมและการป้องกันโรค 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     1. ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาด 
     2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้ข่าวสาร 
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน ผ่านหอกระจายข่าว และสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
     3. ตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายสุขภาพ เพ่ือรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและประสานงานต่างๆ ได้ทันท่วงที 
5. การติดตามประเมนิผล 
     1. ติดตามจากการรายงานผลในกลุ่มไลน์เครือข่าย
สุขภาพ 
     2. ใช้แบบสอบถาม สังเกต สอบถามพูดคุย หรือจาก
การสรุปผลการด าเนินงาน 
     3. จัดการประชุมกลุ่มย่อยลงพ้ืนที่ เพื่อสอบสวน 
รายงานและหาแนวทางแก้ไขด าเนินการ ร่วมกับภาคี
เครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนในชุมชน 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ พบว่า มีกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 
 - ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า การควบคุมจุดใหญ่ในชุมชน
ครอบคลุม แต่มสี่วนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ท าให้ยังเกิดการระบาดในพ้ืนที่ยังมีความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 
80 ของการควบคุม 
 ผลการด าเนินงานกิจกรรมด้านการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ยังมีจุดเล็กๆ ในพื้นที่ท่ีการ
ส ารวจไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการระบาดมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยไม่พบความ
เสียหายกับประชาชน 
 

ชื่อผูร้ายงาน....................................................... 
        ( นายวฒุนิันท ์  รตันเพชร ) 

      ต าแหนง่   ปลัด อบต.วงัทอง รักษาราชการแทน 
            ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

                 วนัที ่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 



แบบ ปค. 4 
ชื่อสว่นงานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2563 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ 
     - การจัดสรรด้านอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา
ยังไม่เพียงพอจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
     - บุคลากร ขาดการเฝ้าระวัง ส าหรับปัญหาสุขภาพ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในเด็ก 
     1.2 งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
     - สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก 
     - ขาดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
เฝ้าระวังโรคระบาดตามฤดูกาล ท าให้เกิดการน าโรคมา
แพร่ให้ศูนย์เด็กเล็ก 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
     2.1 กิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ยังขาด
อุปกรณ์สื่อการสอนในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
     2.2 สภาพภูมิทัศน์ของอาคารเรียนยังไม่เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเล็ก 
     2.3 บุคลากรและผู้ปกครองเด็ก ยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของนักเรียน การปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
     จากการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ใน 3 
กิจกรรม มีแผนการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงอ่ืนที่ต้องมีการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 

1. ผลการประเมนิ 
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์
ประเมินผล ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการก าหนด
โครงสร้างงาน แบ่งเป็น 3 งาน คือ 
     1. งานบริหารงานการศึกษา 
     2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     3. งานกิจการโรงเรียน 
       จากการติดตามผลปรากฏว่า มีจุดอ่อนและความ
เสี่ยง ดังนี้ 
     1. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานบริหารงานการศึกษา) 
     2. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (งานกิจการ
โรงเรียน) 
 

 



 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการของ อบต. ท าให้สามารถรับรู้ข่าวสาร 
ตรวจเช็คระเบียบปัจจุบัน ข้อมูลกฎหมาย หนังสือสั่งการ
ต่างๆ รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
และการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาลให้เด็ก
ปฐมวัย 
5. การติดตามประเมนิผล 
     - ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
     - ติดตามการระบาดของโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โดยจัดท าแนวทางการปฏิบัติตนไว้ เมื่อเกิดเหตุ การ
ระบาดและติดตามการปฏิบัติของบุคลากรในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ว่าท าตามแนวทางหรือไม่ 
 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง 3 กิจกรรม คือ 
     1. กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คือ 
 - มีการส ารวจความจ าเป็นของสื่อการสอน อุปกรณ์ต่างๆ จัดวางแผนเพื่อบรรจุไว้ในข้อบัญญัติเพ่ือการ
วางแผนในการจัดหาตามความต้องการ 
 - ให้ความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     2. ด้านการระบาดของโรคติดเชื้อตามฤดูกาลในเด็ก 
 - มีแบบแผนแนวทางไว้เป็นมาตรฐาน การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
 - จัดระบบสุขาภิบาล และความสะอาดของสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ประสานให้ความรู้ในการเฝ้าระวังกับผู้ปกครองเด็ก เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
     3. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง คือ 
 - ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
 
 

ชื่อผูร้ายงาน....................................................... 
        ( นายวรวธุ   สดุน้อย ) 

           ต าแหนง่      นักวชิาการศึกษา รักษาการ 
      ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

                        วนัที ่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2563 
 



แบบ ปค. 4 
ชื่อสว่นงานย่อย กองสวสัดกิารสงัคม องคก์ารบรหิารสว่นต าบลวังทอง 

รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัที ่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2563 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
     - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและ
ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต ท าให้เกิด
ปัญหาเวลาจ่ายเงินและโอนเงินเบี้ยยังชีพซึ่งเป็นเหตุให้
เรียกเงินคืน 
     - บุคคลอื่นที่มารับเงินเบี้ยยังชีพแทน ไม่มีเอกสาร
หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
     - ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่
ก าหนด 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
     2.1 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
   2.1.1 ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต.
วังทอง ย้ายเข้าและย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิตโดยไม่แจ้ง
หรือแจ้งแต่ล่าช้า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้
ด าเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติและเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   2.1.2 ยังมีผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน
เวลาที่ก าหนดในแต่ละเดือน 
   2.1.3 กรณีท่ีบุคคลอ่ืนมารับเงินแทน จะต้องมีเอกสาร
หลักฐานของผู้มีสิทธิฯ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งและ
ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
     3.1 กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้
ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้น
ปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน 
   2) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดให้
ปรับปรุงเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
     3.2 จัดด าเนินการโครงการเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ต าบลวังทอง 
   1) ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดในต าบลวังทอง 

1. ผลการประเมนิ 
       กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจตามโครงสร้างและ
ค าสั่งแบ่งงาน 3 งาน คือ 1. งานสวัสดิการสังคม  2. งาน
สังคมสงเคราะห์  3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
     - จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 พบว่ามีความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 
   1. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ 
 
 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
       การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้าน เนื่องจากมีหนังสือถึงสมาชิก อบต. 
หรือผู้น าชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
       กิจกรรมควบคุมของกองสวัสดิการสังคม มีการ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจาก
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้ความเสี่ยงที่พบมี
การแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
 
 
       ได้ด าเนินการแจ้งผู้รับจ้างออกส ารวจและเก็บข้อมูล
ผู้ด้อยโอกาสในต าบลวังทอง 



 

  องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     4.1 น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีการติดตั้ง
ระบบ Internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
     4.2 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพและประชาชนทั่วไป 
     4.3 การประสานงานภายในและภายนอก 
1) การติดต่อประสานงานภายใน อบต.วังทอง มีการ
แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินการตามโครงการต่างๆ 
2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
อบต.ใกล้เคียง อบจ. ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และ
หน่วยงานราชการต่างๆ 
3) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร อบต.
วังทอง มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน ท าให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์  
5. การติดตามประเมนิผล 
       ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสารและหนังสือสอบถามไปยัง 
สนง.ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ
นายก อบต. ทราบอย่างต่อเนื่อง 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
     ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองสวัสดิการ
สังคม อบต.วังทอง มีระดับการควบคุมภายในที่ดี
พอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การท างาน เช่น การใช้ระบบ Internet ในการตรวจสอบ
และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การติดตามประเมนิผล 
       ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทุกสิ้นปี โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
        
 

ผลการประเมินโดยรวม 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มี 1 กิจกรรมที่มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง 

ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ 
 - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับระบบสารสนเทศ 
 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 3. ตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยฯ 
 4. ท าหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างน้อยก่อน
วันจ่ายเบี้ยยังชีพ 2 วัน 
     

ชื่อผูร้ายงาน....................................................... 
        ( นางรตันธดิา  ตะวนั ) 

          ต าแหนง่  หวัหน้าส านักปลดั รักษาราชการแทน 
          ผูอ้ านวยการกองสวสัดิการสังคม 

                 วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2563 



 


